
   
 

 

                   

 

                                                                                                                                                                

AGENDA  Juni 2022 
 

         
  Juni Jarig 

1 wo   

2 do   

3 vrij   

4 za Pinksterweekend!  

5 zo   

 

6 ma   

7 di Studiedag Cadans Primair, de 

kinderen zijn vrij! 

 

8 wo  Luuk groep 1-2 

9 do   

10 vrij Viering groep 4-5  

11 za   

12 zo   

13 ma Citotoetsen starten wk 24 en 25 

 

Fabian groep 1-2 

14 di Groep 8 gaat op kamp! Veel plezier!  

15 wo   

16 do Schoolreis! Enes groep 7 

17 vrij  Casper 5-6 

18 za   

19 zo   

20 ma  Fatima groep 7 

21 di  Willem groep 1-2 

22 wo   

23 do   



   
 

 

24 vrij Krachtgroep!  

25 za  Thomas groep 1-2 

26 zo  Heleen groep 5-6 

27 ma  Olivier groep 1-2 

Storm groep 4-5 

28 di  Daan groep 8 

Hakan groep 3 

29 wo M.R. vergadering 19.30 uur Finn groep 4-5 

30 do   

5-6-7 juli kind-oudergesprekken facultatief 

20 juli de kinderen zijn deze juffen en meesterdag later uit. (14.00 uur) Houdt u de agenda vrij 

van 13.00 tot 14. 00 uur? Komt dat zien, komt dat zien...... 

    

                

 

BERICHTJE VAN MIJ                                             

JUNI ALWEER! 

Het einde van het schooljaar kruipt nu toch echt dichterbij! Het weer is vaak prachtig met af en toe een 

pittige bui! Op school zijn we drukdoende met het volgende schooljaar: groepsindeling, planning, 

plannen voor het komende jaar.  

Op 25 mei hebben we een volle studiedag besteed aan deze plannen. We hebben gesproken over de 

plannen met lezen, begrijpend lezen, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en Jeelo.  

De kunst is altijd om zo concreet mogelijk te zijn en niet alles tegelijk te willen.  

Wat denkt u van het naderende afscheid van twee collega's? Juf Anne-Marie en juf Hilde gaan de 

school verlaten. Juf Anne-Marie gaat genieten van een welverdiend pensioen en Juf Hilde gaat op een 

andere school haar onderwijsloopbaan voortzetten.   

We zullen ze gaan missen!  Zoals u onder de kalender leest zullen we op een passende manier 

afscheid nemen.   

 

Rest mij nog u alweer een fijn lang weekend te wensen en tot 8 juni! 

 

 

Groepsindeling schooljaar 2022-2023 

Het nieuwe schooljaar 2022-2023 komt dichterbij. In deze weken voor de zomervakantie hebben we 

keuzes gemaakt voor de groepsverdeling. Het leerlingenaantal loopt de laatste jaren terug. Dit jaar zijn 

we echter stabiel gebleven.  Hieronder ziet u de leerlingenaantallen per leerjaar voor 2022-2023. De 

leerlingaantallen en mogelijke groepsverdelingen zijn ook besproken in de MR. 

Na een aantal scenario's onderzocht te hebben en kijkend naar onze groepen zijn we tot het volgende 

besluit gekomen: 

 

Groep 1-2 23 leerlingen + instroom 

Groep 3-4 12/8   aantal onder voorbehoud 

Groep 4-5 18/8   aantal onder voorbehoud. 

Groep 6 17 leerlingen 

Groep 7 16 leerlingen 

Groep 8 23 leerlingen 

Groep 3-4 en 4-5 zullen hun programma afstemmen op elkaar.  Zij genieten ondersteuning van 

Wendelien en Noa (studenten onderwijsassistentes) op maandag, dinsdag en donderdag. 



   
 

 

De ouders van de groep 4 (2022-2023) ontvangen een brief over de verdeling van de leerlingen en 

kunnen vriendjes/vriendinnetjes aangeven. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. 

Het besluit over de leerlingenverdeling ligt uiteindelijk bij de school. 

Begin van het nieuwe schooljaar 2022-2023 zullen we de ouders van 3/4 en 4/5 informeren over de 

werkwijze in deze twee groepen. 

 

STUDIEDAGEN 2022-2023 

De volgende studiedagen zijn gepland: 
6 december 
23 december 
6 april (Cadans Primairdag) 
17 mei 
30 juni  

 

 

JEELO 

Donderdag 9 juni a.s. beginnen we met ons laatste Jeelo project: Omgaan met natuur.  

Het project Veilig helpen was een leerzaam project met een opening met de Brandweer. Veel gezien 

en vooral voor de Bovenbouw een spectaculaire start. We zijn veel handelend bezig geweest rondom 

“E.H.B.O.” en ook de poppendokter voor groep 1-2 bij de afsluiting.  

Groep 7 + 8 hebben hun fietsverkeersdiploma behaald. Top!!  

 

                    
 

 

WELKOM 

 



   
 

 

 Welkom Arthur op onze school! 

 

 

Schoolrapportage eindcito 

Vrijdag 20 mei is de schoolrapportage van de eindcito 2022 bekend gemaakt. We hebben een 

verwachte schooluitslag van 533, dit is net onder het landelijk gemiddelde. We hebben gezien hoe 

hard de leerkrachten en de kinderen gewerkt hebben. Complimenten! We analyseren de 

schoolrapportage waarbij we kijken of de kinderen de voor hun gewenste groei hebben doorgemaakt. 

Voor de school zal deze informatie nuttig zijn om schoolontwikkelingen door te zetten. 

   
 

VERKEERSEXAMEN GROEP 7 EN 8 

Op donderdag 19 mei hebben groep 7 en 8 het praktisch verkeersexamen gehouden in Boxtel. Het 

was de eerste keer dat de organisatie van het examen in handen lag van de gemeente Boxtel, dus voor 

iedereen, zowel kinderen, ouders als leerkrachten, was alles nieuw. Vol goede moed gingen we er 

heen, begonnen we met het examen, maar toen, na ongeveer 3 kwartier, barstte er een enorm 

noodweer boven ons los. Het examen moest direct worden afgebroken, ook al was groep 8 nog niet 

klaar. Gelukkig werd het een tijdje later droog en zijn we teruggefietst. We werden 's middags wel 

gebeld met goed nieuws: iedereen was geslaagd!! De organisatie vond het heen en weer fietsen ook al 

een goede prestatie. Kortom, alle kinderen zijn een mooi verkeersdiploma rijker! Goed gedaan! 

 

 

KAMP GROEP 8 

Het is bijna zover!!!  

De voorbereidingen zijn in volle gang. De kampnamen zijn bedacht. De kampvlaggen zijn in de maak 

en de slaapkamerindeling is bekend. De kinderen hebben er enorm veel zin in.  

Dinsdag 14 juni t/m vrijdag 17 juni zijn de kinderen van groep 8 op schoolkamp. 

Maandagavond worden de kinderen van groep 8 op school verwacht om de kampspullen in te leveren. 

Daar zal de eerste opdracht voor ze klaarliggen. 

Dinsdag vertrekken we op de fiets naar de kamplocatie in Hapert.  

We hopen dat we er een fijne en gezellige tijd met z'n allen van kunnen maken. 



   
 

 

 
 

SCHOOLREIS 

Op donderdag 18 juni is het zover. We gaan op schoolreis met de groepen 1 t/m 7. Wat bijzonder om 

dit schooljaar voor de tweede keer met de bus op schoolreis te gaan.  

De groepen 1 t/m 4 gaan naar Dippie Doe. 

Tijdens deze dag lopen de kinderen van groep 1-2 in kleine groepjes begeleid door het park.  

 

De groepen 5 t/m 7 gaan naar de Efteling.  

De kinderen van groep 5 gaan ook in kleine groepjes begeleid door het park.  

Er is en bij Dippie Doe en bij de Efteling een centrale post waar leerlingen altijd terecht kunnen en er 

lopen ouders los door de beide parken.  

 

Voor de leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) is het fijn dat ze kleren aan hebben waar ze 

lekker in kunnen spelen.  

Zorg dat er in de tas zit:  

• Fruit + drinken  

• Gezonde lunch 

We verwachten om 15.30 uur terug te zijn op school. 

 

Voor de leerlingen van de bovenbouw (groep 6 t/m 7) is het fijn als een horloge dragen.  

Zorg daarnaast dat er in de tas zit:  

• Fruit + drinken  

• Gezonde lunch 

We verwachten om 17.45 uur terug te zijn op school. 

 

Iets lekkers in de tas? 

 

Groeten de schoolreiscommissie, Marloes van Schijndel, Nicole Kerkhof, juf Manon en juf Thijske 

 

SCHOOLGEBOUW 

Om nieuwbouw te realiseren in de toekomst zijn er op dit moment oriënterende gesprekken met 

gemeente en bestuur. We overleggen met actieve en enthousiaste mensen die maar 1 doel voor ogen 

hebben: een prachtige school voor Esch die gericht is op de toekomst! 

Concreet kan ik u nog weinig vertellen, maar wanneer dat kan zal ik het niet nalaten. 

  



   
 

 

  

 

  



   
 

 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS! 

                                                                  

 

  



   
 

 

NIEUWS UIT DE OMGEVING: 

 

 



   
 

 



   
 

 

 
 

 

 
 

 
 
KORFBALCLINIC OP SCHOOL 

 
Op dinsdag 24 mei hebben de leerlingen van groep 3 en groep 4-5 op het sportpark een super leuke 

korfbalclinic van Tovido gehad. En hoe leuk zou het zijn als je dit elke week kan doen! 
 

Op elke dinsdagavond kan je kennismaken met de leuke sport korfbal. Speciaal voor meiden die graag 

in een team willen spelen en nieuwe vriendinnen willen maken! 

Tijdens deze training ga je natuurlijk zelf korfballen. Neem gerust je zus, buurmeisje, vriendin of nichtje 

mee. Je gaat aan de slag met de bal en de korf, leren hoe te scoren en oefenen met vangen en gooien. 

En je zal zien dat je op vele manieren hiermee aan de slag kan gaan. Ook ga je ervaren dat je bij 

korfbal samen moet spelen. Je mag immers niet lopen met de bal. 

Zodra je besluit je aan te melden bij Tovido ga je In het buitenseizoen sporten bij sportpark Esch. In de 

winterperiode ga je naar binnen en zijn de trainingen en wedstrijden in sportcomplex de Braken. 

Dus meld je aan bij Tovido voor een aantal proeflessen op dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur! 



   
 

 

De meiden van de D en de trainers staan te trappelen om samen met je te sporten. Kom jij ook? 

De training is op Essche Sportpark Witvensedijk 2a. 

Neem vooraf contact op via het mailadres info@tovido.nl of via Facebook/ Instagram. Maar bellen 

mag ook naar Isabelle Rovers 06-36323687 
 

Isabelle Rovers 
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