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Wie is er in deze periode jarig? 

23 juni    David R 
2 juli   Leanne  
12 juli   Storm 
16 juli   Pim  
19 juli   Roald 
19 juli   Max 
28 juli   Anouk 
30 juli   Silvan  
31 juli   Ronnie 
Een gezellige dag gewenst! 
 
In dit Wierdenieuws: 

- Schoolfotograaf. 
- Vervangend rapport. 
- Geen ouderavond, wel mogelijkheid 

tot gesprek.  
- Een film cadeau. 
- Laatste schooldag. 
- Studiedagen en marge- uren. 
- Agenda.  

Schoolfotograaf 
Vorige week is de schoolfotograaf geweest. 
Maandag 15 juni gaan de kaarten met de 
kinderen mee, waarop alle bestelgegevens 
staan. Je krijgt als ouder een inlog op de site 
van foto Koch. Als je binnen 10 dagen een 
bestelling doet, krijg je de groepsfoto er gratis 
bij (zie ook andere bijlage). Die 10 dagen gaan 
in op 15 juni, wanneer de kaarten met de 
kinderen meegaan (let dus op de tas!). De 
groepsfoto is door alle maatregelen geen 
groepsfoto, zoals we van andere jaren 
gewend zijn. Het alternatief dat de fotograaf 
in deze periode aanbiedt, is een foto met alle 
individuele portretfoto’s op 1 afbeelding.   
 
Vervangend rapport 
Vanwege de bijzondere periode die we achter 
de rug hebben, krijgen de kinderen dit jaar 
geen eindrapport. Uiteraard zorgen we dat we 
de indrukken die we van de kinderen en hun 
werk hebben gedeeld worden met de 
volgende leerkracht. Door de gemiste 
lesperiode is dit echter onvoldoende 
informatie om dit in een rapport om te zetten. 
Het doet dan, ons inziens, geen recht aan de 
kinderen en hun ontwikkeling. 
Alle kinderen krijgen wel een inlegvel met een  
verhaaltje met de reden waarom ze geen 
rapport krijgen. Ook schrijft de 
groepsleerkracht hierin een stukje over en 
voor het kind en ouders. 
 
Geen ouderavond, wel mogelijkheid tot 
gesprek  
Aan het eind van het jaar zijn er de 
zogenaamde facultatieve 10-minuten 
gesprekken op verzoek van ouders dan wel 
leerkrachten. De MR is om advies gevraagd 
hoe we dit het beste kunnen vormgeven 
binnen de maatregelen en het protocol dat 
voor het basisonderwijs is geschreven. Die 
adviezen hebben we meegenomen in de 
vormgeving. Voor groep 7 geldt dat het 
gesprek over de plaatsingswijzer en het 
voorlopige advies voortgezet onderwijs wordt 
doorgeschoven naar het begin van groep 8. 
Alle gegevens die voor dit gesprek nodig zijn, 
zijn op dit moment nog niet bekend. Ook de 
aanpassingen van de normeringen van CITO 
zijn nog niet bekend / doorgevoerd. De maker 
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van de plaatsingswijzer wacht op de 
aanpassing van de normeringen van CITO om 
een goed beeld te kunnen krijgen voor het 
voorlopig advies. Verwacht wordt dat dit rond 
1 september klaar zal zijn.  
Voor alle groepen (m.u.v. groep 8) geldt: aan 
het begin van schooljaar 2020-2021 worden 
gesprekken gepland. Dit willen we op een iets 
andere manier vormgeven, bijvoorbeeld door 
een tafeltjesmiddag / een ouder-kindgesprek 
voor de oudere kinderen / een combinatie 
met de informatieavond. Het kan ook per klas 
verschillen. Uitgangspunt is wat het beste is 
voor de kinderen. Hierover zijn we met elkaar 
in gesprek. Mochten er hierover ideeën zijn, 
kunnen deze altijd aangeleverd worden bij de 
leden van MR. Dan kan dit meegenomen 
worden in het gesprek hierover.  
Voor de huidige periode geldt: als er behoefte 
is aan een gesprek voor de zomervakantie, 
geef dit middels een appje voor 18 juni aan 
bij de leerkracht (in de Coronaperiode zijn alle 
leerkrachten in de groepsapps gegaan, dus de 
nummers zijn bekend). Een mailtje 
(mailadressen te vinden in Wierdenieuws 2 
april) of telefoontje naar school (buiten de 
schooltijden) mag ook. Als wij op 18 juni 
weten hoeveel gesprekken we inplannen, 
wordt er of wel een rooster gemaakt of maakt 
de leerkracht individuele afspraken.  
 
Een film cadeau 
Groep 7/8 zal de musical opvoeren onder 
andere omstandigheden dan voorgaande 
jaren. Daarom hebben we besloten om als 
school de musical te laten filmen en alle 
kinderen deze film cadeau te doen. We 
hebben tot een aantal jaren geleden gewerkt 
met Willem Kroon uit Winsum naar onze 
tevredenheid. Daarom hebben we hem 
gevraagd dit voor ons uit te voeren. Hij maakt 
sowieso een DVD, zoals hij gewend is te 
werken. Nu heeft niet iedereen een DVD drive 
meer in de laptop of misschien niet iedereen 
een DVD speler. Daarom ook de mogelijkheid 
om het op USB aangeleverd te krijgen. Voor 
ouders die dit willen: graag voor 1 juli een 
USB stickje aanleveren op school voorzien 
van naam. Dan wordt de film daar ook 
opgezet.  

 
Laatste schooldag 
Dit jaar valt de laatste schooldag eenmalig op 
donderdag (2 juli). De ouderraad zorgt weer 
voor een leuke activiteit op de ochtend en 
een lekkere lunch. De leerkracht ronden de 
middag met de groepen af. We hanteren die 
dag een continurooster van 8.30 tot 14.00. De 
kinderen krijgen een lunch op school en 
hoeven die dag geen eten en drinken mee te 
nemen, ook niet voor de ochtendpauze.  
 
Studiedagen en marge -uren 
Omdat het voor veel ouders prettig is alvast 
wat data te weten, hierbij de studiedagen en 
marge uren voor komend schooljaar. In het 
Wierdenieuws van 25 juni verwacht 
ondergetekende een volledige jaaroverzicht 
te kunnen geven: 

- Vrijdagmiddag 18 december: groep 5 
t/m 8 vrij.  

- Woensdag 10 februari: studiedag, alle 
kinderen vrij.  

- Woensdag 12 mei: studiedag 
(aansluitend op Hemelvaart), alle 
kinderen vrij.  

- Woensdag 16 juni: studiedag, alle 
kinderen vrij. 

- Vrijdagmiddag 9 juli: groep 5 t/m 8 
vrij.  

 
Mede namens het team, 
Floor van de Werfhorst, IKC De Wierde  

Het volgende Wierdenieuws kunt u 
verwachten op donderdag 25 juni 

Agenda 

18 juni Schoolkamp-dag 
groep 7/8 (in plaats 
van kamp). 

1 en 2 juli Opvoering 
eindmusical binnen 
de maatregelen van 
de overheid 

2 juli  Viering laatste 
schooldag (let op: 
continurooster tot 
14.00 uur) 



   
 

   
 

 


