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Dit is de laatste nieuwsbrief in dit bijzondere
schooljaar. Door de hoeveelheid aan informatie in
de coronatijd zijn er minder nieuwsbrieven
gemaakt dan vorig jaar. De belangrijkste
informatie hebben wij in de coronatijd via mail en
Parro met u gedeeld. In deze nieuwsbrief blikken
we even terug op deze zeer indrukwekkende
maanden. Daarnaast krijgt u van ons het overzicht
van de vrije dagen en middagen in schooljaar 2021 en vertellen we hoe het open Podium is
geweest en hoe we daar mee door willen gaan en we vertellen u over het afscheid van de
leerlingen van groepen 8.
Bekijkt u ook alvast de agenda even? Daar staan de belangrijkste afspraken voor de
maanden augustus en september in.
AGENDA:
10-07
13-07
t/m 2108
24-08
28-08
31-08

Alle leerlingen vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag
Groepen 1-2 vrij
19.30-20.30 uur info-avond groepen 1-2
01-09
19.30-20.30 uur info-avond groepen
3-4
02-09
19.30-20.30 uur info-avond groepen
5-6
03-09
19.30-20.30 uur info-avond groepen
7-8
07- t/m Deze week driehoekgesprekken
11-09
09- t/m Kamp groep 8
11-09
14-09
20.00 uur OR-vergadering
18-09
Studiemiddag, alle leerlingen om
12.00 uur vrij
21-09
Studiedag, alle leerlingen vrij

Afscheid groep 8

Op woensdag 8 juli hebben we met een rode-loper-ceremonie afscheid genomen van 64
groep 8 leerlingen. We hebben dit buiten zo georganiseerd dat de ouders per groep erbij
konden zijn. De stoelen stonden klaar per twee met steeds anderhalve meter afstand. De
hele bijeenkomst was corona-proof.
Na een kort woordje van Karin Boon, nam de leerkracht het woord. De leerlingen liepen een
voor een over de rode loper naar de leerkracht toe. Na een fotomoment op de rode loper
hadden de leerkrachten voor elke leerling een persoonlijk woordje. Er werd vooral terug
gekeken naar de eindfilm, die door de leerlingen zelf is gemaakt en daarna is afgemonteerd
door Dorus van den Brandt.
Elke leerling kreeg een certificaat, een eind-groep-8-foto en een roos. Er volgde een tweede
fotomoment voor een groot hart van gouden en zilveren ballonnen. Deze was door ouders
voor de groepen 8 gemaakt.
Aan het eind van de ceremonie zongen de kinderen een afscheidslied dat door Nancy van
Nuland speciaal voor groep 8 geschreven is. Daarna hebben de groepen 8 een afscheidsfeest
gehad in de rijkversierde speelzaal van locatie Kraaijenberg. Achtstegroepers Niels en Guus
verzorgden samen met oud-leerling Bram als volleerde DJ’s de muziek en de lichtgevende
dansvloer ontbrak ook dit jaar niet.
Nancy heeft in de jaren dat haar kinderen op de Speelhoeve zaten regelmatig hele musicals
voor ons geschreven. Nu nam haar jongste afscheid en sluiten zij een periode af, net als veel
andere ouders die er woensdagavond bij waren. Wanneer de jongste in een gezin naar het
Voortgezet Onderwijs gaat, sluit je als gezin een periode af. Echt een moment om even bij
stil te staan. We bedanken al deze ouders voor alles wat ze in de loop der jaren voor de
Speelhoeve gedaan hebben en wensen hen als gezin een mooie toekomst toe.
We willen graag Dorus, Nancy en alle andere ouders die bij het afscheid van groep 8
geholpen hebben, heel hartelijk bedanken. Mede dankzij jullie is het een onvergetelijk
afscheid geworden. Dank jullie wel!
Schooljaar 2019-2020
We hebben het afgelopen schooljaar geëvalueerd en
natuurlijk ook stil gestaan bij de maanden van de
coronacrisis. We willen graag enkele bevindingen met u
delen.
Schooljaar 2019-2020 kenmerkte zich onder andere door
de coronacrisis. Opeens staan we allemaal midden in de
wereldgeschiedenis. We hebben met elkaar iets
meegemaakt wat in de boeken opgenomen zal gaan worden. In sommige opzichten werd in
deze periode de ouderbetrokkenheid minder, zoals het feit dat u niet op het plein en in de
school mocht komen, in andere opzichten was de betrokkenheid juist hoger, omdat u uw
kind(eren) thuisonderwijs gaf. We hebben op meerdere momenten het onderwijs opnieuw
moeten ontwerpen en hebben dat naar eer en geweten gedaan en hebben ernaar gestreefd
de communicatie helder en transparant te laten zijn. Het is zo dat we het niet iedereen naar
de zin hebben kunnen maken, toch kijken wij er met redelijke tevredenheid op terug.

De coronacrisis is nog niet helemaal bedwongen. De afgelopen weken hebben we de
onderwijsbehoeften van de kinderen in beeld gebracht. En bij de start van het nieuwe
schooljaar ligt er de uitdaging om eventuele hiaten verder in beeld te brengen. Zo willen we
in september enkele Cito-toetsen afnemen. We zijn het nieuwe schooljaar aan het plannen
en organiseren en hebben er vertrouwen in dat het ons gaat lukken.
Uit de interne evaluatie kwamen enkele zaken naar voren die we graag willen behouden en
natuurlijk ook zaken waar we mee willen stoppen.
 De ouderbetrokkenheid bij het onderwijs van hun kind is als heel fijn ervaren. We willen
graag nadenken over manieren om de ouderbetrokkenheid over het onderwijs hoog te
houden, zonder dat u uw kind thuisonderwijs geeft.
 Het werken met een digitaal leermiddel zoals Gynzy, wat nieuw was voor de Speelhoeve,
is als heel positief bevonden. Tijdens de coronatijd was het werken met Gynzy gratis, nu
moet er een licentie voor betaald gaan worden. We gaan eerst in kaart brengen wat we
precies met digitale leermiddelen zouden willen doen en met welk doel dat is, dan zullen
we bepalen of en welke digitale leermiddelen we inzetten.
 We vinden het positief dat de zelfstandigheid van kinderen vergroot is. Het werken met
een weekplan willen we voortzetten. Het is belangrijk dat kinderen eigenaarschap
hebben over hun eigen leerproces. Daar hoort dit bij. Eigenaarschap vergroten staat al in
ons schoolplan en daar gaan we verder mee aan de slag.
 De oudergesprekken via Teams is iets waar we niet mee door willen gaan. We willen
graag weer de driehoekgesprekken fysiek kunnen voeren. Toch heeft contact via Teams
een lage drempel en voor korte contacten is het juist goed inzetbaar.
 We willen Parro in de toekomst meer inzetten voor het delen van foto’s van activiteiten.
Veel leerkrachten hebben de eigen digitale vaardigheden flink verbeterd en dat is ook
iets moois om vast te houden.
 Het zonder ouders naar binnen gaan is als heel rustig en veilig ervaren. De groepen 4 tot
en met 8 gingen al zelfstandig naar binnen. We denken na over een manier waarop de
kleuters zonder ouders naar binnen kunnen gaan. Daar komt dan wel bij dat we ook
nadenken over hoe de ouders wel de school in kunnen komen om bijvoorbeeld werkjes
te bewonderen of even iets aan de leerkracht te vertellen. Daarover communiceren we
later meer.

Schoolgids en kalender
De schoolgids voor schooljaar 2020-2021 is op een haar na klaar.
We maken hem deze week nog af en dan wordt hij op de website
geplaatst. U kunt daar alvast belangrijke informatie vinden. Bij de
schoolgids hoort ook de kalender voor ouders, waarop u op een
A-viertje het hele schooljaar kunt overzien. De kalender voor
ouders komt voort uit onze eigen jaarplanner en de kalender
delen we in de laatste week van de vakantie met u. De
belangrijkste afspraken voor de maanden augustus en september
hebben we alvast in deze nieuwsbrief opgenomen.
Overzicht vrije dagen in schooljaar 2020-2021
Vrije dagen:
1. Maandag
21-9-20
Medewerkersdag Kans & Kleur
2. Vrijdag
16-10-20
Studiedag
3. Donderdag
12-11-20
Studiedag
4. Vrijdag
29-01-21
Lesvrije dag
5. Woensdag
24-03-21
Studiedag
6. Maandag
05-04-21
Tweede Paasdag
7. Dinsdag
27-04-21
Koningsdag
8. Maandag
24-05-21
Twee Pinksterdag
9. Maandag
28-06-20
Lesvrije dag
10. Vrijdag
16-7-20
vrij, laatste schooldag

Wet- en regelgeving:

De kinderen mogen maximaal 10 weken van 4 dagen hebben. Hierbij gelden ook de weken
van tweede paasdag, tweede pinksterdag en Koningsdag. Tellen we die mee, dan komen we
op 10 weken van 4 dagen.
Daarnaast zijn de kinderen nog zes keer op vrijdag om 12 uur uit op de volgende dagen:
Vrijdag
18-09-20
Teammiddag
Vrijdag
04-12-20
Sinterklaasviering
Vrijdag
18-12-20
Kerstvakantie
Vrijdag
12-02-21
Carnavalsvakantie
Vrijdag
02-04-21
Goede vrijdag
Vrijdag
23-04-21
Koningsspelen, groepen 1 t/m 5 om 12 uur uit
De groepen 1/2 maken gemiddeld 910 uur en krijgen nog 10 extra dagen vrij. Dit is op:
Vrijdag
28-08-20
Vrijdag
05-03-21
Vrijdag
11-09-20
Vrijdag
16-04-21
Vrijdag
02-10-20
Vrijdag
04-06-21
Vrijdag
27-11-20
Vrijdag
18-06-21
Vrijdag
15-01-21
Vrijdag
02-07-21

Open podium

Sinds twee jaar hebben we geen Speelhoeve
podium meer, maar noemen we het Open
Podium. Deze momenten zijn voorafgaand aan
het schooljaar ingepland. We hebben het Open
Podium geëvalueerd en willen graag aan u
terug koppelen wat onze bevindingen zijn.
Allereerst beschrijven we kort wat Open
Podium op de Speelhoeve inhoudt.
Alle groepen komen twee keer aan bod. De
leerlingen studeren toneelstukjes, dansjes of
sketches in. Soms oefenen ze ook thuis of
nemen ze kleding en attributen mee van huis.
Op de dag dat ze Open Podium hebben, laten ze hun kunsten aan de andere groepen zien.
Daarna zijn ze zelf publiek en kijken ze naar wat de andere groepen hebben ingestudeerd.
Door dit te doen oefenen kinderen hoe het is om op een podium te staan. Ook leren ze zich
te presenteren, waar ze veel aan hebben als ze in de hogere groepen boekbesprekingen of
spreekbeurten gaan houden. Daarnaast leren ze ook hoe je goed publiek kunt zijn. Met
respect naar elkaar kijken en waarderen dat anderen er tijd en moeite in hebben gestoken is
heel belangrijk.
Doordat dit Open Podium nu zonder ouders in het publiek wordt gehouden, is er meer rust
onder de kinderen. Het voorbereiden kost minder tijd. Maar misschien het allerbelangrijkste
is, dat we ook de meer verlegen kinderen zien bloeien in deze relatief veilige setting. Onze
bevindingen zijn positief en we gaan het Open Podium op deze wijze continueren.
Uit de interne evaluatie komt dat we onszelf de opdracht geven er volgend schooljaar ook
film en andere digitale middelen bij te betrekken.

Vakantielezen
Beste ouders/ verzorgers,
De vakantie staat voor de deur, heerlijk! Een tijd om hopelijk
even tot rust te komen en te genieten.
Waar je niet meteen aan denkt bij vakantie, is lezen. En toch is
het erg belangrijk dat kinderen regelmatig lezen, om de
zogenaamde leesdip te voorkomen.
Verschillende instanties hebben daar leuke dingen voor bedacht.
Zo heeft de bibliotheek van Wijchen “Een reis door Europa’,
waarbij de kinderen een landkaart in de bieb op kunnen halen of
zelf downloaden!

Ga mee op reis!
Deze zomer is de Bibliotheek jouw reisleider. Met de thuiseditie van
Vakantielezen beleef je samen de leukste avonturen. Ga mee op reis en maak
kans op leuke prijzen!

Zo doe je mee:
• Meld je gezin aan op www.vakantie-lezen.nl en doe samen de opdrachten.
• Hebben jullie de 3 opdrachten in een land gedaan? Schrijf het woord op en
haal de sticker in de bibliotheek.
• Heb je alle stickers verzameld? Maak een foto van jezelf met de volle
landkaart.
• Stuur de foto in en maak kans op leuke prijzen.
• Stuur elke vrijdag in de vakantie het aantal gelezen bladzijden door
naar martin.bergsma@bibliotheek-wijchen.nl.
Ook heeft de bibliotheek weer de jaarlijkse vakantiebieb-app. Daar staan voor zowel
kinderen als volwassenen weer allemaal leuke boeken klaar!
Voor meer info: https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
Of wat denk je van de ‘summer reading challenge’ van Heutink voor Thuis? Een leesbingo in
de vorm van een schatkaart!
Zie voor meer info: bit.ly/2BjFBTa
Wij wensen iedereen veel leesplezier!

