Hellevoetsluis, 8 juli 2022
Betreft: nieuwsbrief week 27, zomervakantie
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Vakantie
De zomervakantie staat voor de deur. Nog een paar uurtjes en dan gaan we samen met de
kinderen de zomervakantie in. We kijken terug op een intensief maar heel mooi schooljaar.
We hebben onze intrek genomen in het Kindcentrum, hebben ons onderwijs anders
georganiseerd, hebben ontzettend veel geleerd en hebben een stevige basis gelegd voor de
toekomst.
Tijdens het inspectiebezoek hebben we laten zien dat we op de goede weg zijn en dat we
ondanks 2 jaar Corona, een verhuizing en een andere organisatievorm onze kwaliteit goed
op orde hebben. Hier gaan we volgend jaar mee verder. We blijven ons inzetten om steeds
weer een beetje beter te worden!
We willen u ontzettend bedanken voor de samenwerking dit schooljaar. We wensen u samen
met uw gezin een hele mooie zomer toe met mooie momenten, ontmoetingen, rust en een
fijne vakantie.
We zien elkaar weer graag in het nieuwe schooljaar op maandag 22 augustus!
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Bereikbaarheid in de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie zijn de scholen gesloten. In het Kindcentrum draaien de
Kinderkoepel en Citykids gewoon door. In de laatste vakantieweek zijn we weer telefonisch,
via de mail en Parro bereikbaar.
Voor noodgevallen en ernstige situaties die te maken hebben met het welbevinden en de
gezondheid van onze leerlingen kunt u een mail sturen naar freek.kloeg@edumarevpr.nl In
het automatische antwoord staat een telefoonnummer wat ongeveer 2 keer per week
gecontroleerd wordt. U kunt dit nummer bellen of een bericht sturen.
Parro en nieuwe gegevens leerlingen
Vanaf 1 augustus zijn de nieuwe leerkrachten gekoppeld aan de kinderen in Parro. Het kan
soms gebeuren dat er problemen zijn met toegang tot Parro. We gebruiken Parro voor
informatie vanuit de klas. Indien u problemen heeft met Parro kunt u (vanaf 15 augustus)
mailen met Wilma Heinrichs van de administratie via: wilma.heinrichs@edumarevpr.nl. Zij
helpt u graag verder. Ook als telefoonnummers en mailadressen zijn gewijzigd kunt u dat
doorgeven via de mail. Als u deze liever zelf wilt aanpassen kan dat in het ouderportaal via:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal
Lezen
Deze week hebben onze leerlingen 1 of 2 boeken mee naar huis mogen nemen voor de
vakantie. We willen u vragen om (zeker ook) in de vakantie het lezen bij uw kind aan te
blijven moedigen zodat het lezen niet wegzakt. Lezen is belangrijk en gaat alleen steeds een
beetje beter als je het blijft doen.
Voor de kleuters blijft het voorlezen ontzettend belangrijk. De ontwikkeling van
woordenschat, de fantasie en het begrijpend luisteren wordt geprikkeld en gestimuleerd.
Meer boeken nodig? Bij de bibliotheek in de Vesting kunnen nieuwe boeken worden geleend
en kinderen kunnen gratis lid worden.
Voortgang kwaliteitsaanpak
Vanuit de Cito-resultaten van onze leerlingen is vorig schooljaar een verbeterplan opgesteld.
Dit omdat de resultaten onvoldoende op niveau lagen Om dit verbeterplan te kunnen
evalueren zijn alle huidige resultaten geanalyseerd en geduid.
Dit schooljaar heeft de focus gelegen op het optimaliseren van het lees- en spellingniveau.
Door een effectieve aanpak in te zetten is er een schoolbrede verbetering te zien op deze
vakgebieden. Dit is een positieve ontwikkeling en laat zien dat de aanpak heeft gewerkt. Het
aanbod zal nog intensiever worden ingezet om de resultaten nog meer te verbeteren en zo
de leerlingen nog meer tot bloei te laten komen.
De reken- en begrijpend lezen resultaten blijven nagenoeg hetzelfde. Er is een lichte
vooruitgang te zien, maar de resultaten zijn nog niet op voldoende niveau. De focus zal
volgend schooljaar verplaatsen naar het verbeteren van het rekenniveau.
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De volgende afspraken en actiepunten zullen volgend schooljaar ingezet worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectieve leertijd: Start schooldag en einde schooldag volgens rooster.
Effectieve leertijd: houden aan pauzetijden, tijd voor jassen, tassen en uitloop.
Effectieve leertijd en aanbod: tijdens eten en drinken een leerzaam aanbod (educatief
ontspanningsmoment) vb: voorlezen, jeugdjournaal, klokhuis, schoolTV, Logo3000
(woordenschat).
Aanbod: Eerste half uur, stillezen, automatiseren rekenen, spelling.
Aanbod: Leesbegeleiding Edumare voor extra ondersteuning op het gebied van
lezen.
Aanbod: Doorgaande aanpak spelling vastleggen in een kwaliteitskaart.
Aanbod: Inzet Bouw (lezen) in leerjaar 2.
Aanbod: Opstarten nieuwe rekenmethode ‘Getal en Ruimte Junior’ in groep 3 t/m 8.
Aanbod: De leerstof succesvol aanleren aan de hand het Expliciete Directe Instructie.
Aanbod: Het beredeneerd aanbod voor groep 1/2 voor het vakgebied rekenen
optimaliseren.

Schoolfruit
Onze school heeft mede door de MR komend schooljaar het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma! In de periode van 5 september t/m begin februari ontvangen alle
kinderen voor 3 keer per week een gratis stuk groente of fruit.
Dit kan echter alleen doorgaan als we iemand vinden die deze kar kan en wil trekken. Het
gaat dan om het inventariseren en werven van hulpouders, het coördineren van het rooster
en iemand die als contactpersoon kan dienen. Bent u deze ouder? Graag een mailtje naar
freek.kloeg@edumarevpr.nl
Vervolgens zoeken we ouders die willen helpen met het snijden en het uitdelen van het fruit
op school.
Op de “schoolfruitdagen wordt het fruit geteld en gesneden door ouders. De fruitvaders en
groentemoeders starten direct om 8:30 uur en zijn afhankelijk van wat er geleverd wordt rond
9:30 uur klaar. Uiteraard is koffie en thee binnen handbereik.
Werkdagen collega’s
Bijgevoegd het overzicht van de personeelsbezetting aangevuld met de werkdagen:
unit 1, leerjaar 1/2
leerkrachten
Pup Hofman

dagen
4 (ma, di, do vr)

Petra Burik
Laura van der
Knaap
Jennifer Berenschot

5 (ma t/m vr)
3 (ma, di, wo)

ondersteuning
Rozanne van der
Perk
Kim Sissing

dagen
3 (ma, di, wo)
2 (do, vr)

3 (wo, do, vr)
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unit 2, leerjaar 3/4
leerkrachten
Judith Pundke

dagen
3 (ma, do, vr)

ondersteuning
Yolanda van der
Vliet

dagen
3 (di, do, vr)

Yolanda Schaap
Anne Lammers
Chantal Steijaert

5 (ma t/m vr)
2 (di, wo)
3 (ma, di, wo)

dagen
5 (ma t/m vr)
5 (ma t/m vr)
2 (wo, vr)
3 (ma, di, wo)

ondersteuning
Mariette Molenaar

dagen
3 dagen (ma, di, do)

leerkrachten
Yoran Belder
Marleen

dagen
5 (ma t/m vr)
2 (di, do)

ondersteuning
Mariëtte Molenaar
Yolanda van der
Vliet

Dagen
1 (wo)
1 (ma)

Tessa Berends
Twan van der Vliet
Natasja de Winter

3 (ma, do vr)
3 (di, wo, vr)
1 (ma, di)

ondersteuning
Mariëtte Molenaar

Dagen
1 (wo)

unit 3, leerjaar 5/6
leerkrachten
Meike Kemerink
Daan Vis
Lara Palfi
Desiree van Pelt
unit 4, leerjaar 7/8
tot de kerstvakantie

na de kerstvakantie
leerkrachten
dagen
Yoran Belder
5 (ma t/m vr)
Paula van der Schaft 2/3 (wo, do/wo, do
vr)
Tessa Berends
Twan van der Vliet
Natasja de Winter

3 (ma, di, vr)
3 (di, wo, vr)
1 (ma)

Overig Personeel
Conciërge: Sander Verveer (ma, wo, vr)
Administratie: Wilma Heinrichs (di, wo, vr), Rachel Muiderrman (ma, do)
Schoolmaatschappelijk werk: Susanne Westgeest
Schoolbegeleider Onderwijscollectief: Judith Kersting
Vakleerkracht gym / combicoos: Robin Maltha (di t/m vr)
Pedagogische ondersteuning: collega’s Kinderkoepel
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Muziekdocenten: Ynke van der Wagt en Romy de Winter
Kwaliteitscoördinator: Anne Lammers 2 dagen, Twan van der Vliet, 2 dagen
Directie: Freek Kloeg (ma t/m vr)

Jaarplanning schooljaar 2022/2023:
Vakantieplanning schooljaar 22/23
Via Vakantieregeling | Welkom bij EduMare VPR kunt u de vakantieplanning voor het nieuwe
schooljaar vinden.
Studiedagen personeel, school gesloten
•
•
•
•
•
•

Dag 1: maandag 19 september 2022, interne studiedag
Dag 2: woensdag 5 oktober 2022, interne studiedag
Dag 3: dinsdag 29 november 2022 , Edumare studiedag
Dag 4: vrijdag 10 februari 2023, interne studiedag
Dag 5: woensdag 5 april 2023, studiedag Kindcentrum de Samenstroom
Dag 6: dinsdag 13 juni 2023, interne studiedag

Vieringen/activiteiten (indien bekend)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eerste schooldag; maandag 22 augustus 2022
Sinterklaas: maandag 5 december 2022
Kerstviering: woensdag 21 december 2022
Carnaval: vrijdag 17 februari 2023
Paasviering: donderdag 6 april 2023
Koningsspelen: vrijdag 21 april 2023
Schoolreis groep 3 t/m 8: vrijdag 12 mei 2023 (onder voorbehoud)
Schoolreis kleuters: vrijdag 2 juni 2023 (onder voorbehoud)
Zomerfeest Kindcentrum De Samenstroom: vrijdag 30 juni 2022
Laatste dag groep 8/afscheidsavond: maandag 3 juli 2023
Laatste schooldag/start zomervakantie: vrijdag 8 juli 2023
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