
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Groepsindeling volgend schooljaar 

Het jaar vordert al aardig en dan wordt iedereen benieuwd naar de groepsindeling 

voor het komende schooljaar. Dit jaar hebben wij de bijzondere situatie dat er van-

uit het ministerie van OC&W een heleboel geld onze kant op komt. Met dat geld 

kunnen wij extra personeel inzetten en dat is natuurlijk de bedoeling. Het wachten is 

op de officiële toekenning van de gelden in juni. Onze bestuurder Marthijn Manders 

heeft laten weten dat wij nog geen cent kunnen uitgeven zonder officiële beschikking 

van de minister. Wij weten ook nog niet wat precies het bedrag is dat wij kunnen 

inzetten. Dit betekent dat er een spannende situatie ontstaat zo vlak voor de vakan-

tie. Mogelijk kunnen wij pas in juli extra personeel aannemen. Dan kunnen wij ook 

de groepsindeling definitief maken. Er zijn verschillende scenario’s bedacht zodat wij 

snel kunnen schakelen en kinderen en ouders op de hoogte kunnen stellen. Uiterlijk 

dinsdag 6 juli wordt de nieuwe groepsindeling bekend 

gemaakt. 

 

Sportdag dinsdag 22 juni 

De gezamenlijke sportdag met alle scholen van Ruurlo 

vindt dit jaar niet plaats. In plaats daarvan hebben alle 

scholen een eigen sportdag. De Sportfederatie en Be-

weegwijs hebben de organisatie op zich genomen. 

Dinsdag 22 juni doen alle kinderen een deel van de dag mee aan de spellen en activi-

teiten. Alles is rond de school op de voetbalvelden en in de sporthal. De groepen 

lopen van spel naar spel met hun leerkracht. De groepen mengen niet, wij moeten 

ons nog steeds aan de cohorten houden.  De kinderen hebben geen sportkleding 

nodig. Graag insmeren met zonnebrandcrème bij zonnig weer, en daar hopen we 

wel op. Het belooft een hele leuke dag te worden!  

 

Verplaatsen schoolreisje 

Tijdens de Coronacrisis moeten wij ons als school houden aan de 

opgestelde protocollen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap. Wij hadden de hoop dat deze protocollen in begin 

juni zouden worden aangepast, aangezien er in het voortgezet onderwijs ook ver-

soepelingen zijn doorgevoerd. Het protocol voor het basisonderwijs is onveranderd 

gebleven, waardoor het bestuur heeft besloten dat schoolreisjes helaas niet door 

kunnen gaan.  Om die reden worden de schoolreisjes van groep 1 t/m 7 op vrijdag 2 

juli 2021 verplaatst naar vrijdag 3 september 2021. Dit betekent dat vrijdag 2 

juli een normale lesdag wordt (i.p.v. de normale lesdag die plaats zou vinden op vrij-

dag 3 september). Omdat het schoolreisje verplaatst wordt, wordt er op 2 juli geen 

alternatief programma georganiseerd. Mocht het schoolreisje in september alsnog 

niet plaats kunnen vinden, zal er op deze dag een alternatief programma worden 

gemaakt. De leerlingen die nu in groep 7 zitten mogen volgend jaar (als zij in groep 8 

zitten) in september mee op schoolreis. Wij hopen er in september een hele gezelli-

ge dag van te maken! De groepen 1 t/m 7 gaan volgend jaar 2x op schoolreisje, dus 

dubbel feest! 

vrijdag 2 juli 2021      vrijdag 3 september 2021 
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Pagina 2 

Thema/letter/onderwerpen groep 1: 
In week 25 en 26 werken de kinderen van groep 1 over het thema; geld verdienen.  
We werken rondom de letter “g”. (Welke woorden/voorwerpen beginnen met de “g“ 
vooraan?) 
In de weekplanning komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod;  
• Oefenen van de telrij t/m 12 (evt. lager/hoger).  
• Terugtellen en verder tellen van 12 t/m 0 en andersom. 
• Cijfersymbolen van t/m 12 (evt. lager/hoger) herkennen en koppelen aan hoeveelheden. 
• Sorteren, ordenen en vergelijken van hoeveelheden t/m 12 (of hoger). 
• In de huishoek op de vide oefenen van rollenspel m.b.v. rollenkaartjes.  
• Oefenen met het hanteren van een schaar en het knippen. 
• Oefenen met de juiste pengreep en het inkleuren binnen de lijntjes. 
• Het onderscheiden en herkennen van klankgroepen (lettergrepen/stukjes) in woorden met de “g” 

vooraan. 
• Oefenen en herhalen van de aangeboden letters; s, b, h, j, p, w, k, f, z, l, n, m, d ,v en g met de klankge-

baren erbij. 
• Woordenschat uitbreiden met woorden/boeken over geld verdienen/beroepen. 
• Liedjes/versjes over geld verdienen/beroepen. (eindrijm oefenen). 

Woorden in stukjes klappen (lettergrepen tellen). 
 

Jas zoek geraakt 

Precies een week geleden is Floris met zijn blauwe RETOUR jas naar school 

gegaan. Mijn moeder heeft hem 's middags opgehaald en toen kwam Floris, wat 

later dan de andere kinderen omdat hij nog moest plassen, het plein op zonder 

jas. Jessica heeft al goed gekeken in de klas, de ouders van groep 1 hebben alle-

maal een bericht op Whatsapp gekregen, maar we hebben de jas jammer ge-

noeg nog niet terug.  Er zit een sticker in met "F. Walgemoet". 

 

Manon Pierik 

 

Jarigen 

22 juni  Fleur  Gr. 1 

22 juni  Emma  Gr. 6-7 

24 juni  Lucas  Gr. 2-3A 

25 juni  Lynn R.  Gr. 2-3A 

26 juni  Lynn A.  Gr. 2-3A 

26 juni  Flynn  Gr 4B-5 

30 juni  Simon  Gr. 8 

1 juli  Carmen de H. Gr. 6-7 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd!  

 

De afgelopen week hebben wij 2 stoeltjes erbij gezet in groep 1 

voor: Birgit en Tycho.  Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op 

school! 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 1 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 


