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Kennismaking en verder……. 
Op 19 april stuurde ik mijn eerste (kennismakings)bericht naar u toe. De afgelopen maand 
heb ik de school in al haar facetten nader leren kennen en heb ik velen van u nader mogen 
begroeten. Ook heb ik aan mogen sluiten bij de OV. Binnenkort spreek ik ook graag het 
eerste formele overleg met de MR af.  
De achterliggende weken heb ik een beeld gekregen waar de school staat en ga ik met team 
en MR op korte termijn aan de slag met waar de school in 2017 – 2018 mee verder gaat. In 
de nieuwsbrieven informeer ik u graag over de voortgang. 
Tot de zomervakantie gaan we samen nog een aantal prachtige activiteiten vorm geven. Dat 
doen we zoveel als kan samen met de OV. We kunnen vast nóg meer handen gebruiken. Ik 
hoop dat ik ook een beroep op jullie mag doen. Een leuke school maak je samen…. 
 
In deze nieuwsbrief infomeer ik u over ontwikkelingen waaraan we werken of waar we bij 
betrokken zijn. 
 
“Onderzoek” 
Een belangrijk aspect is het onderzoek dat het schoolbestuur heeft uitgezet als gevolg van 
onrust die op school is ontstaan. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door Bureau 
Meesterschap (in de persoon van Brenda Kokje) is bijna afgerond. Er vindt terugkoppeling 
plaats naar betrokken partners; er wordt nog overlegd over de wijze waarop wordt 
teruggekoppeld. De conclusies en aanbevelingen zie ik als mogelijke bouwstenen voor het 
verder ontwikkelen van de school. Ik houd u op de hoogte; eventueel tussentijds. 
 
Nieuws van en over onze leerlingen 
We kunnen met recht trots zijn op onze leerlingen! Mooie initiatieven, een greep uit mooie 
resultaten: 

 We verwelkomen weer twee nieuwe leerlingen in groep 1. Het zijn Febe Veenstra en 
Nynke Andriessen. We wensen ze heel veel succes en plezier bij ons op school. 

 Anniek drong door tot de finale van de Poem Express. In Rotterdam werd ze tweede. 
Super Anniek! 

 In het kader van het project over de Drentse taol won Koert Maters een 
tekenwedstrijd 

 De leerlingen van de bovenbouw doen mee aan het project Ewaste en trekken 
enthousiast met karren door de omgeving om niet meer bruikbare elektrische 
apparaten en snoeren en stekkers op te halen. Hulde meiden en jongens! 
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 Ook vanuit de andere groepen zijn er prachtige leerling initiatieven….. van een 
excursie met de hele groep naar een schapenbedrijf, tot kennismaking met motoren 
met zijspan….  

 (Op het gevaar af dat ik iemand anders tekort doe…….. maar geef mij graag nog meer 
“kampioenen” door……) Afgelopen weekeind werden de welpen van SGO kampioen. 
Gefeliciteerd toppers! 

 

 
 
Personele ontwikkelingen 

 Meester Niels herstel gaat enige tijd duren. Natuurlijk heeft hij van team en 
leerlingen attenties ontvangen. Ook langs deze weg wensen we hem een goed 
herstel! 

 Meester Guido zal na de zomervakantie het ICT team van Aa en Hunze versterken. Hij 
gaat drie dagen per week PrimAH scholen ondersteunen bij ICT. Dat betekent dat hij 
na de zomervakantie minder te zien is op onze school. Wij zetten ons in om hem de 
overblijvende dag voor onze school te behouden. Wij zijn natuurlijk blij voor hem, 
maar zullen wel wat moeten wennen hem wat minder te zien….. 

 Het is nog niet bekend wie de vacature die hij achterlaat gaat invullen. De vacature 
wordt meegenomen in het bestuurlijke formatieplan. Ik houd u op de hoogte. 
Natuurlijk gaan we stilstaan bij het afscheid van meester Guido. 

 Juf Inge en juf Jorien doen binnenkort weer een examen in het kader van hun 
opleiding.   

 
Onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen 

 De resultaten van de Cito eindtoets zijn vorige week bekend geworden. Op nationaal 
niveau wordt er veel aandacht aan gegeven (met als gevolg ook altijd wat spanning). 



Op leerlingenniveau hebben onze leerlingen goed gescoord. Vrijwel allen op het 
niveau dat vooraf verwacht werd. De totaalscore op schoolniveau ligt iets onder het 
landelijk gemiddelde. Natuurlijk gaan we de resultaten analyseren en verbeterpunten 
meenemen in het jaarplan 2017 – 2018. Jongens en meisjes, gefeliciteerd met jullie 
behaalde resultaten! 

 Binnenkort starten we met het evalueren van het onderwijskundig proces van dit 
schooljaar en gaan we aan de slag met de plannen en de schoolorganisatie voor 2017 
– 2018. We gaan een aantal dagdelen met elkaar aan de slag. De plannen worden 
gedeeld met de MR. Zodra de plannen na instemming vastgesteld kunnen worden, 
informeer ik u hierover. 

 Tussen de afgelopen oudergesprekken en de aanstaande (in juli) zit een lange 
periode. De leerkrachten hebben aangegeven dat ze ruimte willen geven aan ouders 
die dat willen, aan een tussentijds gesprek. U ontvang via het klassennieuws daarover 
informatie 

 Het samenwerkingsverband waarbij onze school (in het kader van passend onderwijs) 
is aangesloten heeft een tevredenheidsenquete opgesteld. Afgelopen week heeft u 
deze ontvangen. 

 
Organisatorische zaken 
Naast het schoolse onderwijsleerproces zijn er veel activiteiten die het schoolgaan nóg 
leuker maken….. Hieronder een greep uit het overzicht: 

 Schoolreizen: Na de meivakantie ging groep 7 / 8 twee nachten kamperen in 
Roderesch. Hoewel het weer niet altijd meezat, was het moraal in de groep erg goed. 
Een uitstekende sfeer met veel leuke activiteiten en een spetterende bonte avond. 
Voor de leerkrachten ook een leuke maar altijd weer spannende en 
verantwoordelijke gebeurtenis. Fijn te zien dat het door een aantal leerlingen en 
ouders gewaardeerd werd door een bedankje…….. 
Op 22 juni gaat groep 1 / 2, op 3 juli groep 3 / 4 en op 6 en 7 juli tot slot gaat groep 5 
/ 6. (Om de kosten te drukken, reizen de leerlingen van De Flint op 3 juli met ons mee. 
De OV was enthousiast over het idee) 

 Ontruimingsoefening: Vorige week hebben we een ontruimingsoefening gehouden. 
Deze verliep erg goed. Tóch konden we weer wat puntjes op de i vinden….. Deze zijn 
opgenomen in het plan en met het team gedeeld. 

 Verkeersactiviteiten: Samen met de verkeerscommissie doen we dit schooljaar nog 
twee activiteiten. We doen ervaring op met de dode hoek. Dit keer met 
landbouwvoertuigen. Daarnaast gaan we met alle leerlingen van groep 8 deelnemen 
aan het thema “van acht naar één”. Samen met hun leerkracht en begeleidende 
ouders gaan ze op de fiets langs de scholen waar ze na de zomervakantie verdergaan.  

 Feestelijke ouderavond: We zijn gestart met de voorbereidingen van een feestelijke 
ouderavond. Deze willen we gaan houden op donderdag 13 juli. In een volgende 
nieuwsbrief meer hierover (maar noteer deze datum alvast in uw agenda) 

 Afscheid groep 8: Het duurt nog even, maar komt toch ook snel dichterbij….. het 
afscheid van onze achtste groepers…..  

 Nadat we verlost waren van een “muizenplaag”, kwamen de wespen uit hun hol. 
Afgelopen week zijn ook deze door de gemeentelijke bestrijders opgeruimd. 



 “Artgeneering”: Afgelopen maandag startte in Grollo het initiatief om te anticiperen 
op krimp in onze regio. Natuurlijk is onze school daarbij vertegenwoordigd. In een 
volgende nieuwsbrief eventueel informatie hierover. 

 De OV van onze school besprak weer veel activiteiten: De organisatie van het 
verzamelen van oud papier, mededelingen vanuit de verkeerswerkgroep, aandacht 
voor veiligheid op school (de picknicktafel op het plein vertoont gebreken; deze 
verwijderen we op korte termijn), de controles die het luizenopsporingsteam doet. 
Hulde aan deze betrokken ouders! 

 
Samenloop voor Hoop in Gieten (17 juni) 
Speciale aandacht wil ik voor de Samenloop voor Hoop en dan met name voor de 
kinderloop. Het team heeft besloten om als school mee te willen doen. We gaan 
inventariseren wie er mee willen doen aan dit evenement (de kinderen lopen geen 24 uur, 
maar 24 minuten). Welke ouders hebben zin om mee te helpe bij de begeleiding? 
Aanmelden kan bij juf Inge. 
 
Vragen? Opmerkingen?  
Heeft u vragen of opmerkingen over schoolse aangelegenheden, neem dan gerust contact 
met mij op (06 – 51286240 of joophakze@primah.org) . Heeft u goed nieuws of prettige 
ervaringen met de school, vertel het aan anderen…… 
 
Fijne dagen 
Ik wens u namens het team fijne Hemelvaart(sdagen) en alvast een fijne pinkstervakantie. 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in week 24. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


