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Beste ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsbrief praat ik u bij over: 

• Het NPO 

• Cultuurfeest op het plein 

• Afronding van het schooljaar 

NPO 

Graag had ik u vandaag enthousiast bij gepraat over de invulling van de gelden van het NPO. Vanuit 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is voor de komende twee schooljaren extra ondersteuning 

beschikbaar gemaakt vanuit het Ministerie van Onderwijs naar aanleiding van de coronaperiode. Wij 

hebben met het team gekeken welke interventies het meest passend zijn bij onze school. We hebben 

geanalyseerd wat leerlingen en leerkrachten nodig hebben en  maakten hiervoor een schoolscan. We 

namen de sociaal emotionele ontwikkelingen van de leerlingen en de resultaten en observaties hierin 

mee. We hebben een formatieplan gemaakt en doelen gesteld voor het komende schooljaar, 

passend binnen ons 4 jaren schoolplan. We hebben een conceptplan klaar en ik zal dit concept 

dinsdag presenteren en bespreken met de leden van de MR. 

De formatie en de groepsindeling voor het komende schooljaar hangt met dit NPO samen. De 

definitieve toezegging van uit het ministerie moet nog komen. Daarom kunnen we hierover nog niets 

met u en de kinderen delen. Wij vinden dit jammer. Zodra de MR akkoord is gegaan én het we de 

definitieve toezegging vanuit de overheid hebben gekregen, zullen we het met u delen. 

Scala 

Op woensdagmiddag 23 juni hebben wij in samenwerking met Scala een Cultuurfeest op het plein! 

Het is een extraatje van Scala omdat zoveel kunst en cultuur onderdelen dit jaar geen doorgang 

konden vinden. We zijn erg blij dat wij één van de weinige gelukkige scholen zijn die dit toegezegd 

hebben gekregen. Alle groepen doen mee. Sommige groepen gaan activiteiten doen rondom zang, 

andere groepen rondom dans en andere groepen rondom djembé! We hebben er zin in! 

Afronding schooljaar 

Waar we ook naar uitkijken zijn de andere activiteiten die gaan komen. In de LOL-gesprekken 

ontmoeten de leerkrachten u en uw kind om het jaar gezamenlijk af te sluiten en te praten over de 

afgelopen periode. Ondanks de versoepelingen in de maatschappij zijn die voor het basisonderwijs 

nog niet doorgevoerd. Wij gaan er dus vanuit dat we deze gesprekken nog online zullen voeren. We 

hopen dat we u na de vakantie weer fysiek op school kunnen uitnodigen om bij te praten en een 

kijkje te geven in de klassen! 

Tegelijkertijd worden er door de ouderraad en de leerkrachten plannen gemaakt voor feestelijke 



activiteiten om het schooljaar af te sluiten. Via Parro en de leerkrachten houden wij jullie op de 

hoogte. 

En voor de kinderen van groep 8 breken de laatste weken op de basisschool aan. Een speciale 

periode! Ondanks de coronamaatregelen doen we ons best om er een fijne periode van de maken én 

wij worden wel erg benieuwd naar de musical! 

We zijn dus aan het afronden, maar we kijken ook vooruit naar het nieuwe schooljaar. De eerste 

bestellingen zijn al weer gedaan. Kent u in uw omgeving een bijna 4- jarige of komen er nieuw 

gezinnen bij u in de buurt wonen? We komen graag met hen in contact! 

Vriendelijke groet, namens het team 

Marijke Moen 

 

 


