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7 maart Meten/wegen groep 6 
7 maart  Groepsles gezonde leefstijl  

groep 6/7 
8 maart Hoofdluiscontrole (denk aan 

geen gel in de haren!)  
13 maart  Inspectiebezoek 
15 maart Kleutersportdag 
16 maart Open ochtend 
23 maart Groep 8 Techniekles Staring 

College (fiets mee!) 
31 maart Muziekmarkt groep 3/4 en 5 

 

 
 

 
 

 

 
 

Geboorte 
Wij feliciteren Nicky en Abdulai met de geboorte van Zachary. Gabriël en Eliakim gefeliciteerd met jullie 
broertje. Wij wensen jullie veel geluk samen!  
 

 

 

 

 

 

Infographic 
Wat vindt u van ons onderwijs? Deze vraag hebben wij u gesteld in november door middel van een 
enquête. De vragen gingen over verschillende thema's die spelen binnen het onderwijs op onze school. 
Q feedback heeft alle scores geïnventariseerd. Helaas is er onvoldoende respons gekomen en zijn de 
resultaten niet representatief. Wel willen we de ouders bedanken die hun feedback hebben gegeven. 
De resultaten van de leerlingen en medewerkers zijn in een infographic weergegeven. Deze vindt u in 
de bijlage van deze nieuwsbrief. 
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 Vervanging juf Sanne  
  In verband met complicaties tijdens de zwangerschap kan juf Sanne geen les meer geven aan groep 8.   
  Hierdoor is er na de voorjaarvakantie een wijziging gekomen in de formatie.   
  Juf Leonie staat op maandag i.p.v. juf Renske voor groep 1/2. 
  Op dinsdag, woensdag en donderdag staat juf Leonie voor groep 8. 
  Meester Jelmer staat op maandag en vrijdag voor groep 8. 
  Juf Renske staat op de maandag, donderdag en vrijdag voor groep 5 en op dinsdag en woensdag neemt   
  meester Jelmer deze groep voor zijn rekening. 
  Wel is juf Sanne op donderdag en vrijdag op school om ondersteuning te bieden aan groepjes kinderen   
  of voor andere werkzaamheden (in overleg met Sanne).  

 

Financiële verantwoording 
Vanaf 20 t/m 24 maart zullen de financiële stukken van de ouderraad en het jaarverslag van de 
medezeggenschapsraad en de ouderraad ter inzage liggen in het directiekantoor en krijgt u de stukken 
via de mail, in uw bezit. 

 
Meten/wegen groep 6 
De kinderen van groep 6 komen om de beurt bij de assistente van de Jeugdgezondheidszorg. De 
assistente meet en weegt de kinderen. Ouders hoeven hier niet bij aanwezig te zijn. Dit zal op dinsdag 7 
maart zijn. 
In verband met de privacy wordt de lengte en het gewicht niet meegegeven aan het kind. De 
Jeugdgezondheidszorg registreert lengte en gewicht in het digitaal dossier JGZ van het kind. Hier staan 
ook de resultaten van eerdere metingen. Zo krijgt de JGZ een goed beeld van de groei van uw kind. 
Hoort u niets, dan groeit uw kind goed. Bij vragen of bijzonderheden neemt de JGZ contact met u op. 
Dit gebeurt binnen 3 weken na het meten en wegen. Samen met u kijken ze of het nodig is om een 
afspraak te maken. Dat kan een afspraak zijn met de jeugdverpleegkundige of met de jeugdarts. 

 
Inspectiebezoek 
Op 13 maart 2023 komt de Inspectie van het Onderwijs naar onze school voor een kwaliteitsonderzoek. 
Met dit onderzoek beoordelen de inspecteurs de algehele kwaliteit van het onderwijs op onze school. 
De onderwijsinspecteurs zullen gesprekken voeren met directie, zorgcoördinator en leerlingen. Ook 
zullen de inspecteurs diverse groepen bezoeken en reflectiegesprekken voeren met de leerkrachten, 
directie en de zorgcoördinator. 
 
Naar aanleiding van de eindtoetsen van de school komt de Inspectie voor een kwaliteitsonderzoek. 
Voor alle scholen worden de resultaten van de eindtoetsen beoordeeld op 3 jaren. 85% van de 
leerlingen moeten het basisniveau hebben behaald (1F niveau). Dit hebben we ruimschoots  behaald 
(93,1%).  
Aan de hand van de schoolweging wordt ook bepaald hoeveel leerlingen een hoger niveau  (2F/1S 
niveau) aankunnen. Dit zou 52,1% moeten zijn voor onze school. Bij de eindtoets hebben we hier 
voorgaande jaren onvoldoende gescoord (46%).  
Om deze reden zijn we op zoek gegaan naar hulp om te kijken naar de onderwijskwaliteit op onze 
school. In het kader hiervan hebben we ons eind september 2022 aangemeld bij Goed worden goed 
blijven+. Met het gehele team hebben we de zelfevaluatie ingevuld. We hebben dit geanalyseerd en 
bekeken waar winst te behalen valt om ons onderwijs te versterken. Samen met onze adviseur van de 
PO-raad hebben we mogelijke factoren besproken die van invloed kunnen zijn op de tegenvallende 
resultaten. Hier wordt momenteel een plan van aanpak op geschreven.  
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 Vakantierooster schooljaar 2023-2024 
Herfstvakantie 14-10-2023 t/m 22-10-2023 
Kerstvakantie 23-12-2023 t/m 07-01-2024 
Voorjaarsvakantie 17-2-2024 t/m 25-02-2024 
Goede Vrijdag                            29-03-2024 
2e Paasdag                                 01-04-2024 
Meivakantie 27-04-2024 t/m 12-05-2024  
2e Pinksterdag                          20-05-2024 
Zomervakantie 13-07-2024 t/m 25-08-2024 
 

 

Studiedagen schooljaar 2023-2024 

11 oktober 2023 

2 november 2023 

8 februari 2024 

17 juni 2024 
 

Muziekmarkt 
Maak muziek, dat doe je samen met elkaar! 
Dat is het motto van de muziekmarkt die plaats vindt op 31 maart. Groep 3/4 en groep 5 gaan tijdens de 
muziekles naar het Dorpshuis om kennis te maken met verschillende muziekinstrumenten. Blaas, koper, 
snaar en toetsinstrumenten, gitaar, ukelele, keyboard, kortom genoeg keuze! 
De muziekinstrumenten worden beschikbaar gesteld door Culturije, de organisatie die de muzieklessen 
op school verzorgd.  
Aan de hand van liedjes, die tijdens de muziekles zijn ingestudeerd, wordt er voorgedaan hoe de 
kinderen op de muziekinstrumenten moeten spelen. De kinderen worden begeleid door de band van het 
Segnocollectief (de muziekschool in Berkelland). De kinderen zijn ook onderdeel van de band en spelen 
mee met ritme-instrumenten en op het einde mogen ze ook op de blaas, koper, snaar en 
toetsinstrumenten spelen.  
Tijdens de les wordt het lied “Muziek is van iedereen” aangeleerd, met de bijhorende noten en ritmes. 
Samen met Ira als dirigent en de bandleden vormen de kinderen het enige echte “Keikamporkest”. Zo 
krijgen de kinderen een unieke ervaring om een instrument van dichtbij te zien, horen en voelen en hoe 
het is om samen muziek te maken. 
 

Namens het segnocollectief 
Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier.  
Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op de 
ontwikkeling van kinderen.  
Het Segnocollectief, de Muziekschool van Berkelland, start in de week van 13 februari 2023 met 
muzieklessen voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool, de Oriëntatie cursus. Instromen kan 
nog! 
 
Tijdens deze 15 weken durende cursus gaan de kinderen samen aan de slag met het maken van muziek 
en alles wat daarbij komt kijken zoals samen werken, luisteren naar muziek en zelf muziek schrijven. Ook 
zullen de kinderen kennis gaan maken met de verschillende muziekinstrumenten. Geef kinderen de kans 
om dat verborgen muzikaal talent te ontwikkelen en geef uw zoon/dochter op om gezellig samen 
muziek te maken!  
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Het rooster van de lessen wordt bepaald n.a.v. het aantal aanmeldingen per plaats, zijn er minimaal 2 of 
3 andere vriendjes/vriendinnetjes dan kan de cursus al starten!  
 
Opgeven kan op onze website www.segnocollectief.nl In aansluiting op de Oriëntatie cursus kunnen 
leerlingen tegen gereduceerd tarief 3 lessen volgen op een instrument naar keuze. Indien mogelijk krijgt 
de leerling een instrument mee naar huis om te oefenen. Voor meer informatie kijk  
op: www.segnocollectief.nl of neem contact op met de docent Lobke Arentz, tel 06-27362004
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