
Belangrijke data 

• 7 juli, studiedag, alle kinderen vrij.  

• 13 juli afscheid groep 8 

• 16 juli school tot 12:00 uur. Start zomervakantie 

 

De laatste 3 weken van het schooljaar breken aan. Wat een bizar jaar is het geweest. 

Corona richtlijnen, corona bubbels, corona lockdowns.. Het heeft ons volledig in de greep 

gehouden. Ik kijk met bewondering terug op dit schooljaar. Wat heeft u thuis veel voor uw 

kiezen gekregen, wat hebben onze collega's zich flexibel moeten opstellen en wat hebben 

de kinderen een hoop gemist. Desalniettemin hebben we ons er goed doorheen geslagen. 

We hopen dat we volgend schooljaar met een frisse start en hernieuwde energie een 

'normaler’ schooljaar mogen draaien. 

Deze laatste weken genieten we vooral van ons schoolgebouw. Het biedt tal van 

mogelijkheid voor de leerlingen om veel samen te werken, maar ook rustige plekken uit te 

zoeken. En het klimaat is heerlijk, elke dag is het 21 graden, ondanks de warmte buiten.  

De richtlijnen hebben er ook voor gezorgd dat we niet met elkaar op schoolreis en kamp 

konden. In overleg met de MR worden deze gelden anders verdeeld. Voor het kamp is een 

alternatief programma bedacht, de schoolreis is verplaatst naar begin volgend schooljaar. 

De kinderen zullen volgend schooljaar dus 2 keer op schoolreis gaan. In het na- en in het 

voorjaar. 

Voor komende weken is er een alternatief programma voor het zomerfeest voor de groepen. 

Zo ontvangen we voor de onderbouw een heuse clown 😊  

 

Onder voorbehoud alvast het vakantierooster en de studiedagen voor volgend schooljaar:  

Vakanties Studiedagen  
Herfst: 16 oktober – 24 oktober 
Kerst: 25 december – 9 januari 
Voorjaar: 23 april – 8 mei 
Mei: 23 april – 8 mei 
Zomer: 9 juli – 21 augustus 

Vrijdag  15 oktober 
Woensdag 17 november 
Maandag 10 januari 
Dinsdag 15 februari 
Dinsdag 22 maart 
Vrijdag 27 mei 
Maandag 30 mei 
Woensdag 29 juni  

  



Groepsindeling 

We zijn druk bezig met de indeling van de groepen. Welke groepen ontstaan er, hoe delen 

we de leerlingen in en welke leerkrachten zijn verbonden aan de stamgroepen. We streven 

ernaar u hier uiterlijk 12 juli over te informeren. In de laatste schoolweek organiseren we een 

'wenochtend’, zodat alle leerlingen al kunnen kennismaken met hun nieuwe klasgenoten en 

hun leerkrachten.  

 

Cito toetsen  

Op de valreep hebben we ook nog de laatste Cito toetsen afgenomen van dit schooljaar. We 

zijn blij verrast met de resultaten. Ondanks de diverse lockdowns en quarantaines heeft het 

meer dan de helft van de leerlingen gescoord op- of boven de verwachting. Volgend 

schooljaar komen er extra gelden beschikbaar om de leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben te kunnen begeleiden. Momenteel beraden wij ons op de meest zinvolle 

manier om deze gelden in te zetten en de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. 

Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte.  

De cito resultaten van uw eigen kind kunt u volgende week inzien in het ouderportaal. Er is 

dan ook een mogelijkheid om u in te schrijven voor een gesprek met de leerkracht. Deze 

gesprekken zijn facultatief.  

Naast de Cito toetsen hebben we ook nogmaals een leerling tevredenheidsonderzoek 

gedaan in de groepen 6 t/m8. De leerlingen geven de school het rapportcijfer 7,3. Positief 

wordt benoemd dat kinderen zich veilig voelen en wordt er aangegeven dat er weinig gepest 

wordt in de klassen. Als aandachtspunten geven de kinderen ons mee, meer leuke 

activiteiten te organiseren en dat ze meer persoonlijke aandacht zouden willen van de 

leerkracht. Uiteraard nemen we dit mee in de vormgeving van ons onderwijs volgend 

schooljaar.  

 

Corona  

De aangekondigde versoepelingen hebben geleid tot een nieuw protocol voor de 

basisscholen. Het nieuwe protocol geeft de mogelijkheid om de zogenaamde bubbels los te 

laten. We hebben er echter voor gekozen om onze werkwijze vast te houden tot de 

zomervakantie. De quarantaine regels blijven namelijk wel hetzelfde. We willen zoveel 

mogelijke proberen te voorkomen dat we straks de zomervakantie starten met een of 

meerdere groepen in quarantaine.  

Na de zomervakantie zullen we dit heroverwegen en ontvangt u voor de start van het 

schooljaar informatie hierover.  



Nieuws uit de groepen 

De Wonderstralen en Dromenvangers  

 

De laatste weken van het schooljaar 
werken we over het thema zon, zee en 
strand.  
Bij de wonderstralen en de Dromenvangers 

wordt er volop gewerkt en gekletst over de 

zomer. We hebben woordvelden gemaakt 

en knutselen zonnen en ijsjes. Wat hoort er 

allemaal bij de zomer? We praten er samen 

over en zo ontstaan er allemaal plannen om 

het thema verder uit te werken. De laatste 

weken voor de vakantie zijn aangebroken. 

Het gaat nu snel! We genieten nog maar 

even van de weken die we nog 

doorbrengen met de groepen 

 

 
 De Astronauten 

Ook de afgelopen periode hebben we hard 

gewerkt. Bij rekenen hebben we geoefend 

met de verhaaltjes sommen. Dat blijkt nog 

best lastig te zijn. Welke som kan je 

bedenken bij het verhaaltje wat je hoort. 

Verder zijn we verder gegaan op de 

getallen lijn tot 50. Welk getal staat tussen 

welk tiental etc. Veel doen en herhalen is 

voor veel kinderen echt nodig. 

Met het lezen hebben we alle oefeningen 

gedaan die in deze groep aangeboden 

hoort te worden. Maar dat betekent niet dat 

we klaar zijn. Lezen is immers een 

doorlopend proces. Ken je alle letters en 

kan je de woorden lezen dan is de 

volgende stap dat je dat ook in een goed 

tempo kunt gaan doen. En dat bereiken we 

alleen als we blijven oefenen. Samen, 

alleen of met de juf. Maar natuurlijk ook 

thuis. Blijf ook in de vakantie met uw kind 

(voor)lezen. Het voorkomt een te grote 

terug val na de zomervakantie 

 

Maar er is meer dan taal en rekenen. Wat 

blijft is dat kinderen moeten leren om op 

een goede manier met elkaar te spelen. 

Onze methode; De vreedzame School helpt 

hierbij. Het gebeurt dagelijks dat we met 

elkaar in gesprek zijn over bijv. hoe we 

buiten spelen, wat zijn de afspraken bij de 

schommel, hoe spelen we met elkaar op 

het leerplein. Deze en andere situaties 

vraagt echt overleg en afspraken met 

elkaar. Het is leuk om te zien dat kinderen 

zelf ook vaak goede oplossingen aan 

kunnen dragen. Nog een paar weken in 

deze samenstelling en dan 

……..zomervakantie. Lekker uitrusten, 

genieten en dan zien we jullie na de 

vakantie weer fris en fruitig op school terug. 

  

 

 



 

 

 

 

De Diepzeepioniers en de Tijdreizigers 

     

 

 

De diepzeepioniers en de tijdreizigers 

hebben de afgelopen weken gewerkt aan 

het project: De wijk waar mijn school leert. 

De leerlingen hebben kennis gemaakt met 

de wijk, stad en land waarin ze wonen. Zo 

hebben de leerlingen letterlijk en figuurlijk 

hun plek leren kennen binnen het grote 

plaatje.  Hierbij zijn 3 verschillende 

onderwerpen behandeld namelijk. 

Onderwerp 1 voetbal: Ondiep > DHSC, 
Utrecht > FC Utrecht, Nederland > 
Nederlands elftal.  
 
Onderwerp 2 demografie: wat voor soort 
mensen wonen er in Ondiep en hoe 
verhoudt zich dat tot Utrecht en Nederland? 
We richten ons op leeftijd, geslacht en de 
bevolkingsdichtheid  
 
Onderwerp 3 vorm: waarom heeft de wijk, 
de stad en het land de vorm die het heeft? 
Deels organisch: rivieren bepalen waar er 
gebouwd kan worden, deels bedacht: aan 
de overkant van de straat begint de nieuwe 
wijk. 
 
Bij deze 3 deelonderwerpen hebben de 
leerlingen verschillende manieren van 
verwerken geleerd. 
Zo hebben de leerlingen geleerd gerichte 
informatie te zoeken via websites.  
Leerlingen hebben de informatie leren 
presenteren en leren verwerken in een 
muurkrant en mindmaps. 
Leerlingen hebben zelf een wijk, stad of 
land mogen bedenken waarbij ze een 
plattegrond moesten ontwerpen 
Het was een geslaagd project waarbij de 
leerlingen van diepzeepioniers en 
tijdreizigers van en met elkaar geleerd 
hebben.   
 

 

 

 



 

De Avonturiers 

 

De laatste schoolweken zijn aangebroken. 

Deze weken staan in het teken van het jaar 

fijn en gezellig afsluiten. Ik heb de klas 

uitgedaagd de komende weken met iedere 

klasgenoot een keer samen te werken. Dit 

kruisen ze af op het samenwerkingsblad 

(zie foto). Leuk om te zien dat kinderen 

erachter komen toch weer wat van een 

ander te kunnen leren.  

Daarnaast hangen er elke dag twee 

bingokaarten met een naam op het bord. 

De kinderen voeren taken uit als: geef een 

klasgenoot een compliment of vertel een 

klasgenoot waar je trots op bent.  

 

 

Bij project hebben de kinderen deze weken 

veel regie in wat ze willen leren. Op het 

bord stonden verschillende onderwerpen 

die ze konden uitwerken. Hier zijn ze 

minimaal anderhalve week mee bezig. De 

projecten die nu lopen zijn het EK, 

oorlogen, zelf een film regisseren, 

leesmotivatie stimuleren en de werking van 

de hersenen. 

 

 
 

 
 De Alpinisten 

 

De Alpinisten maken zich klaar voor de 

middelbare school. Dagelijks wordt er hard 

geoefend aan de musical. 

Volgende week staan er 2 activiteiten 

dagen op het programma. We hebben er 

zin in! 

 

 



 


