3 juni 2021
IEP eindtoets
De resultaten van de IEP eindtoets zijn binnen. In verband met de thuiswerkperiode en het bepalen van het
landelijk gemiddelde, zijn de resultaten iets later binnengekomen dan verwacht. Onze leerlingen hebben de
toets naar verwachting gemaakt. Dit betekent dat de scores (bijna) niet afwijken van het gegeven advies. Ook
hier zijn we trots op en blij mee. Een paar ouders en leerlingen hebben nog een gesprek gevoerd met juf
Marieke. Dit, omdat de score iets hoger is uitgevallen dan het vooraf gegeven advies.
Praktisch verkeersexamen
Donderdag 20 mei hebben de leerlingen van groep 7 en 8 het praktisch verkeersexamen afgelegd. Alle
leerlingen hebben het gehaald en hebben hun diploma in ontvangst genomen! Jongens en meisjes, allemaal van
harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.
Gezonde school bewegen
We hebben het vignet bewegen van de Gezonde School opnieuw aangevraagd. De aanvraag is goedgekeurd en
we hebben het vignet opnieuw in ontvangst mogen nemen. Het vignet voor bewegen is drie jaar geldig. Als
school ontvang je het vignet als je voldoet aan de uren bewegingsonderwijs, bewegen stimuleert, de leerlingen
monitort in hun motorische ontwikkeling, MRT aanbiedt en bijvoorbeeld het programma Cool 2B Fit aanbiedt.
Activiteiten
Het protocol van de PO-raad is nog onveranderd. Dit betekent dat we ons nog aan bepaalde maatregelen
moeten houden. De groepen blijven nog apart van elkaar op school. Binnen de groepen hanteren we geen
groepen meer. Dit hebben we OPO breed afgesproken. De PO raad gaf dit als advies. Aangezien ouders niet met
de groepen mee mogen, kunnen we geen activiteiten organiseren met ouders onder schooltijd. We zijn volop
bezig alternatieven te bedenken om het schooljaar zo leuk mogelijk af te ronden.
WMK PO
We hebben drie vragenlijsten Veiligheid en Welbevinden afgenomen: één voor het team, de leerlingen van
groep 5 t/m 8 en een vragenlijst is uitgezet naar ouders. De vragenlijsten zijn positief ingevuld. Een aantal
punten hebben we er uit kunnen halen. Deze punten zijn opgenomen in het nieuwe schooljaarplan. De
uitkomsten van de vragenlijsten zijn besproken in de MR. Ouders die de lijst de eeste keer nog niet hadden
ingevuld, hebben afgelopen vrijdag een herinnering ontvangen. Per gezin heeft één persoon een link ontvangen.
Meneer Zwart
Meneer Zwart was altijd leerkracht op de Prins Johan Friso school, wat later obs De Aanloop werd. Hij heeft,
nadat hij is gestopt met werken, de schoolreis administratie jaren gedaan. Keurige overzichten hield meneer
Zwart per kind bij. Welk bedrag heeft het kind dit schooljaar gespaard, wat kostte de schoolreis en hoeveel geld
neemt het kind mee naar het volgende jaar… Met dit systeem hebben we het overzicht per kind heel duidelijk
en kunnen we aan het einde van groep 8 het bedrag dat over is gebleven terug geven. Sharon van der Ploeg is
onze penningmeester en zij neemt vanaf volgend schooljaar de administratie van dit systeem over.
OBS De Aanloop – Wilhelminalaan 4– 7876 HA Valthermond - 0599 – 66 17 38

Heel graag bedanken we meneer Zwart hartelijk voor zijn inzet. Jarenlang heeft hij dit met veel plezier en passie
gedaan.
Cito Eind toetsen
Het schooljaar loopt langzaam naar het einde. Iedere groep maakt aan het einde van het schooljaar de eind cito
toetsen, behalve groep 8. Vanaf volgende week worden technisch lezen, spelling- en rekentoetsen afgenomen.
In sommige groepen nemen we ook de begrijpend lezen toetsen af. De leerlingen gaan nu alweer een poosje
volledig naar school. De toetsresultaten geven ons inzicht in de laatste ontwikkelingen. Tevens gebruiken we de
resultaten om te bepalen waar we bij de start van het komende schooljaar op in moeten zetten.
Week van de Gezonde Jeugd en nationale buitenspeeldag
Week 23 van 7 juni t/m 11 juni is de week van de gezonde jeugd. Met een aantal activiteiten op school en de
nationale buitenspeeldag wordt er aandacht besteed aan buiten spelen, blij zijn, fit en gezond zijn en blijven.
VVE en voorschool overleg
Volgende week vindt er een VVE overleg plaats. De voorschool medewerkers en onderbouwleerkrachten
stemmen af en kijken welke activiteiten er samen kunnen worden opgepakt. Ook kijken ze naar de behoeften
van de peuters en kleuters en zoeken daar waar leerlingen extra ondersteuning of uitdaging nodig zijn elkaar op
om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en te voorzien in hun ontwikkel-, leer- en speelbehoeften.
Administratiemiddag
Dinsdag 15 juni hebben alle leerkrachten een administratiemiddag. De leerlingen zijn deze middag vrij. De
administratiemiddag wordt ingezet om de toetsen te analyseren, de administratie omtrent de toetsen op orde
te maken en om de doelen voor het komende jaar te bepalen en in te plannen. Tevens hebben leerkrachten de
gelegenheid om de warme overdracht van leerlingen te doen.
Oudercommissie
Disndag 15 juni heeft de oudercommissie overleg over de komende activiteiten. Iedereen doet zijn uiterste best
om het schooljaar op een leuke manier af te ronden. Dit schooljaar zijn de ouderbijdragen en de
schoolreisgelden niet geïnd. Er zijn ook geen grote uitgaven geweest. We hebben van de gemeente nog een
voucher. Deze willen we gebruiken om een leuke buitendag te organiseren.
Nationaal Onderwijs Programma
Het nationaal onderwijs programma vloeit voort uit de extra gelden die de overheid beschikbaar stelt aan het
onderwijs. Het NPO geldt twee jaar. Voor het komende jaar kunnen we een bedrag per leerling tegemoet zien
en het schooljaar daarop ook een bedrag per leerling, maar dan iets minder. Binnen het team kijken we naar de
resultaten, de trends, de metingen en naar wat de leerlingen nodig hebben ten aanzien van hun
leerontwikkeling. Vanuit de overheid zijn adviezen gegeven aan de scholen m.b.t. duurzame investeringen. Het
team kijkt waar de behoeften en de ontwikkelingskansen en -mogelijkheden zitten. We schrijven daarvoor een
plan. Dit plan leveren we in en daarvoor ontvangen we de subsidie voor het programma. U wordt in deze
nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en gekozen doelen.
Sociaal team
Mevrouw Corrie Hensema komt fysiek 1 keer maand op onze school. Afgelopen maandag heeft ze op De
Aanloop gewerkt. Het komende schooljaar zal zij maandelijks op school aanwezig zijn. De data zullen in de
kalender van het komende jaar staan vermeld. Indien u contact wilt met mevrouw Hensema, dan kunt u haar
mailen op: c.hensema@socialeteamsborgerodoorn.nl
Woensdagmiddag activiteit
Woensdag 16 juni voert Jeen van de combicoaches een buitenactiviteit uit voor de leerlingen van Valthermond.
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Kinderen kunnen zich via de link in de app aanmelden om na schooltijd mee te doen met een leuke
buitenactiviteit.
Schoenen voor gymnastiek
We merken dat meer leerlingen op blote voeten gymmen. We willen u vragen, indien uw kind geen
gymschoenen mee heeft naar school, deze wel mee te geven. Het is veiliger en hygiënischer. Alvast bedankt.

Voorschool informatie Peuter Kidz

Op de voorschool zijn we bezig met thema “aan de waterkant”. We hebben het eerst over de kikker gehad en nu
is de vis aan de beurt. Dit hebben we gekoppeld aan het prentenboek “De mooiste vis van de zee”, waar we uit
voorlezen. Deze vis gaan we ook knutselen met verf, zand en aluminiumfolie. Het liedje dat centraal staat is;
“Visje in de vijver”. https://youtu.be/ivPEyNai2C0
Ook doen we een leuk spelletje met visjes in verschillende vormen. Alle visjes zwemmen door elkaar en moeten
weer gesorteerd worden op vorm. Op deze manier maken de peuters spelenderwijs kennis met de vormen;
vierkant, driehoek en cirkel.
De peuters zijn deze week ook begonnen met het maken van een mooi cadeau voor alle papa’s. Wat we maken
moet natuurlijk nog eventjes een verrassing blijven tot het Vaderdag is!
Het is mooi weer. Wilt u er aan denken dat u uw kind insmeert met zonnebrandcrème.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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