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In deze nieuwsbrief:

We zijn inmiddels in de laatste

*vakantierooster 1819

periode van het schooljaar be-

*info over de groepenindeling 1819

land. In de agenda hieronder is te

*teamnieuws

activiteiten op het programma

*de opsteker!
*nieuws vanuit het DB

lezen dat er nog behoorlijk wat
staan. Inmiddels is bekend dat
Ingrid Swart mijn opvolger wordt,
zoals u vorige week hebt kunnen
lezen.

Vier

andere

vacatures

(eentje tijdelijk) hopen we deze
weken te kunnen vervullen. We
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houden u op de hoogte.
Tot ziens,
Namens het team,
Annemiek Langedijk

Agenda:

*di 19 juni MR 20 uur

*ma 28 t/m do 31 mei
Avond4Daagse

Social Media avond voor
groep 8 ouders olv de jongerencoördinator

*wo 6 juni Binnendijktheater
groep 1
*vr 8 juni: schoonmaakmiddag
*ma 11 juni sportdag gr. 7/8
*di 12 juni sportdag gr. 5/6 en
5a

*wo 20 juni Binnendijktheater
groep 2
*do 21 juni Inloopspreekuur
maatschappelijk werk 8.30 –
10 uur

*wo 13 juni sportdag gr. 3/4 en
4b

*wo 27 juni Binnendijkfeest
17.30 -20 uur voor ouders en
leerlingen

*do 14 juni Praktisch verkeersexamen groep 7.

*do 28 en vr 29 juni vrij ivm
studiedagen

Groep 6 naar een techniek
event

De OPSTEKER is voor…………..
*De 10 leerlingen uit groep

meedoen tijdens de

7/8 die geholpen hebben tij-

leerlingarena...goed gedaan

dens een cursus in onze

meiden!

school (voor 80 leerkrachten) met koffie en thee inschenken, jas aannemen,
naambordjes maken en

Volgt u ons op
facebook?

Vakantie rooster 2018-2019
De MR heeft een positief advies gegeven op het volgende vakantie– en vrije dagen rooster
We hebben geprobeerd de studiedagen zoveel mogelijk aan vakanties te koppelen of in een
vakantieweek te laten plaatsvinden.
Studiedag: maandag 1 oktober 2018
Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober 2018, met aansluitend een studiedag ma 29 oktober
Studiedag: vrijdag 16 november 2019
Kerstvakantie: 22 december t/m 6 januari 2019
Studiedag: vrijdag 15 februari 2019 met aansluitend de voorjaarsvakantie:
16 februari t/m 24 februari 2019 met aansluitend een studiedag ma 25 februari
Studiedag: donderdag 18 april 2019 en aansluitend het Paasweekend:
Goede Vrijdag en tweede Paasdag: 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie: 27 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartsdag en vrijdag: 30 t/m 31 mei 2019
Pinksterweekend: 10 t/m 12 juni met aansluitend twee studiedagen: 13 en 14 juni 2019
Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2019
Wanneer u buiten de vakanties een verlof aanvraagt, dient u zich te houden aan de daarbij
horende voorwaarden. Het is niet een kwestie van niet gunnen, maar ook de school heeft
zich hiervoor aan de wettelijke regels te houden. U kunt bij de directie een verlofformulier
aanvragen.

Pagina 2

NIEUWSBRIEF

Groepenindeling 18-19, het proces
Intern zijn wij bezig met de groepeninde-

de verdeling tussen deze twee groepen niet

ling voor het komende schooljaar. Graag

goed in balans zijn, dan is een groep 2/3 een

vertellen wij iets over de totstandkoming

reële optie, naast een groep 1/2. Dit onder-

van een goede verdeling zodat het u hope-

zoeken wij momenteel, door onder andere

lijk duidelijk wordt dat het een intensief

het bijwonen van een cursus en het kijken op

proces is dat wij niet 123 klaar hebben.

een andere school. Echter, het ligt dus nog

Wij kijken heel zorgvuldig naar de leer-

niet vast dat het een groep 2/3 wordt.

lingen en hun ontwikkeling en bepalen op

Ook het komende schooljaar kunnen we dié

grond hiervan of ze klaar zijn voor het vol-

groepen, die iets groter zijn qua aantal, of

gende leerjaar. Met name geldt dit voor de

vanwege het feit dat het een combinatie-

groep 2 leerlingen. Zijn deze leerlingen zo-

groep is, extra ondersteuning bieden. Bijv.

wel cognitief als sociaal-emotioneel rijp

door de inzet van een onderwijsassistent.

voor de overgang naar groep 3? Wij gaan

Wij vragen de ouders nog even geduld te

daar heel zorgvuldig mee om en wachten

hebben. Maar heb er vertrouwen in dat er

een volgend meetmoment hierin af. Dat

een groepsindeling komt die zeer zorgvuldig

meetmoment is eind mei, deze weken dus.

tot stand komt en waarin wij alle leerlingen

Tezamen met onze dagelijkse observaties

van de school zo goed mogelijk onderwijs

hebben wij begin juni een goed beeld van

kunnen geven. We verwachten de groepsin-

de ontwikkeling. Daarna volgen er ge-

deling half juni compleet te hebben voor pu-

sprekken met ouders omtrent eventuele

blicatie. Mocht er een groep 2/3 komen, zul-

verlenging van de groep 2. Dan weten we

len de betrokken ouders hierover extra geïn-

het definitieve aantal voor groep 3. Mocht

formeerd worden.

Teamnieuws
Jasmine van Westerloo heeft laten weten de Binnendijk te gaan verlaten na de zomervakantie. Zij gaat haar horizon verbreden in de zin van werken op een andere school of een

mooie vervolgopleiding. Dat is uiteraard erg spijtig voor ons. Jasmine is ongeveer vijf jaar
geleden op de Binnendijk gestart als invaller en neemt inmiddels alweer twee jaar een vaste plek in binnen het team. Gelukkig hebben we een heel goede vervanger kunnen vinden
voor haar, namelijk Rieneke Breedijk. Rieneke heeft de afgelopen jaren veel ingevallen op
onze school, zowel korte als langere periodes. Zij heeft zin in een vaste plek op de Binnendijk.
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Nieuws uit het DB: Samen voor Schoon
Uit het tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat veel ouders de school niet schoon genoeg vinden. Zoals eerder genoemd, buigt de directie zich hier regelmatig over met het
schoonmaakbedrijf. Voor het extra schoonmaakwerk dat niet onder dit pakket valt en diverse
klussen die gedaan moeten worden, willen wij een schoonmaak & klussenmiddag organiseren.
En wel op vrijdagmiddag 8 juni. Daarvoor hebben wij de hulp nodig van vaders, moeders,
opa’s en/of oma’s. Met zijn allen kunnen we veel werk verzetten in korte tijd, zodat onze kinderen weer een frisse school hebben.
We willen gelijk uit school beginnen, voor een muziekje en drankje wordt gezorgd. De kinderen kunnen op het schoolplein spelen terwijl wij aan de slag zijn. Een nuttige en gezellige
manier om het weekend in te luiden!
Graag aanmelden via Digiduif op het DB Oudervereniging account (db intypen in de adresbalk), we rekenen op een hoop helpende handen!

Vriendelijke groeten van Tom, Arthur, Daniëlla, Anita en Simone,

DB Oudervereniging

Techniekdag...nog niet rond!
We zoeken voor de

pen dat het rond

De techniekdag is

groepen 2 t/m 8 nog

komt!

dinsdag 3 juli tussen

ouders die deze dag
willen helpen. Het inschrijfbord staat een
aantal keren in de

8.30 en 14 uur. Maar
een dagdeel helpen
mag ook!
Bedankt.

week buiten. We hoNIEUWSBRIEF
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