
Hellevoetsluis, 19 juli 2019  

 

 

 

Beste ouders,  

 

 

Deze week hebben wij het  schooljaar 2018-2019 afgerond, de groepen zijn van lokaal gewisseld, de 

gesprekken zijn gevoerd en richten wij onze pijlen inmiddels op het nieuwe schooljaar.  

Het nieuwe jaar  starten wij zonder Colin.  Zijn opvolger Sander zult u in het nieuwe jaar vast en zeker 

tegenkomen. Cora van Blijswijk heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal na ruim 40 jaar 

onderwijs van haar vrije tijd gaan genieten. Zij heeft aangegeven graag nog in te willen vallen.         

Ook heeft Jacqueline Rebers  aan u laten weten dat zij heeft besloten een andere weg in te gaan 

slaan. 17 Juli heeft zij afscheid genomen van de ouders en de kinderen. Na de zomervakantie zal het 

team, na 10 jaar directeurschap,  afscheid van haar gaan nemen.                                                                                                                                                                             

In het nieuwe schooljaar zult u op de maandagen onze nieuwe IB-er Nancy van Baalen in de school 

zien. Zij maakt sinds enkele weken deel uit van ons IB- team, maar is voor de meesten van u nog een 

onbekend gezicht.     

                                                                                                                                                                                   

Nieuwe methode voor rekenen, Pluspunt 

In het nieuwe schooljaar gaan de groepen 3 t/m 7 gebruik maken van een nieuwe methode voor 

rekenen. Groep 8 maakt deze overstap een jaartje later. Deze methode sluit goed aan bij onze 

manier van werken en houdt beter rekening met de verschillende niveaus van onze leerlingen. 

Instructie en verwerking kan meer op maat. Leerjaar 4 t/m 8 doet de verwerking via Chromebooks 

waardoor de verwerking wordt aangepast aan het niveau van de individuele leerling. 

Ontwikkelingen IKC en voorbereidingen 

Nu we een datum hebben van ons nieuwe schoolgebouw (9 april 2021!) kunnen we ook 

onderwijsinhoudelijk beter gaan plannen en vorm geven aan de intensievere samenwerking met de 

andere scholen en de kinderopvang. In de jaarplanning kunt u lezen dat we op 2 studiedagen 

hiermee aan de slag gaan (9 oktober 2019 en 18 maart 2020) Deze dagen is de school gesloten. 

Naast de samenwerking tussen de verschillende organisaties gaan we ook intern aan de slag. We 

gaan verder met het groeps-doorbroken werken in de bovenbouw en breiden dit uit tot de groepen 5 

t/m 8. Op het gebied van creatieve vorming en de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en 

biologie) werken de leerlingen in de middagen in verschillende ruimtes en in verschillende 

samenstellingen. De kennis die we hiermee opdoen gebruiken we ter voorbereiding richting ons 

nieuwe IKC, waarbinnen we gaan werken op onderwijs/ontwikkelpleinen met een groep van 

maximaal 75 leerlingen en ten minste 3 professionals. Op verschillende plekken in de school kunt u al 

zien dat de tussenwanden weer in gebruik worden genomen zodat er op bepaalde momenten 

letterlijk verbinding is tussen de verschillend groepen. Uiteraard brengen we u op de hoogte als we 

dit ook verder gaan uitbreiden in de school. 



Daarnaast gaan we door met de processen en de gesprekken met de aannemer, de architect en de 

binnenhuisarchitect over de inrichting, de kleuren en materialen aan de binnenzijde van het gebouw. 

Hiervoor is een werkgroep opgericht. Ook zal er een werkgroep komen die zich gaat buigen over de 

inrichting van de buitenruimte waar onze leerlingen ook gaan spelen, ontdekken en leren. De 

leerlingenraad en de MR worden uiteraard ook betrokken bij dit proces. 

Agenda september: 

2: eerste schooldag 

4: groep 8 op kamp 

5:: kamp groep 8 

6: groep 8 terug van kamp 

De jaarplanning voor het komende jaar wordt aan het eind van de vakantie in Parro geplaatst en de 

schoolgids zult u ,zoals gebruikelijk, op de website vinden. 

 

Wij wensen u samen met uw kind een hele fijne zomer en vakantie toe.  

Tot maandag 2 september! 

 

Namens het team, 

Femi Sluimer en Freek Kloeg 

 


