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Koers bepalen 
‘Als we niet weten naar welke haven we koers 
zetten, is geen enkele wind gunstig.’ 
 
Deze uitspraak, zo’n 2000 jaar geleden van 
Seneca, kwam ik tegen. Hoe waar is dit citaat! 
Wanneer het doel niet helder is het moeilijk de 
juiste stappen te zetten. 
 
In de Boninieuws van april vertelde ik u dat er 
nog veel onduidelijkheden waren voor komend 
schooljaar. Ik benoemde de extra gelden die 
worden toegekend en de huisvesting. Naar welke 
‘haven’ zouden we gaan varen? Ik ben blij om in 
deze Boninieuws te kunnen vertellen dat we de 
haven bepaald hebben en we de koers hebben 
uitgezet! 
 
Op onze studiedag op 25 mei hebben we als team 
veel zaken kunnen bespreken voor volgend 
schooljaar. Alle zaken die voor u van belang zijn 
deel ik per punt in deze Boninieuws. Ik hoop dat u 
ook kunt vinden in de gekozen haven!  
 

 

Inzet NPO gelden 

Elke basisschool in Nederland krijgt komend 
schooljaar extra geld om eventuele achterstanden 
die kinderen hebben opgelopen tijdens de 
lockdown in te lopen. Dit Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) bestaat uit een menukaart 
waaruit scholen kunnen kiezen hoe en waaraan zij 
dit geld willen besteden. 
 
In onze analyse is naar voren gekomen dat de 
huidige 2e, 3e en 4e jaars het meest last hebben 
gehad van de periodes thuiswerken. Een groot 

deel van het geld gaan wij daarom inzetten voor 
deze groepen. Daarnaast zullen wij een deel 
duurzaam inzetten middels scholing voor het hele 
team. Het overige deel besteden we aan inzet in 
een onderwijsassistent in de bovenbouw. Hoe dit 
laatste er precies uit komt te zien is op dit 
moment nog niet helemaal bekend. 

3e Jaars als brug tussen OB en MB 

Komend schooljaar gaan we werken met een 
aparte groep 3. We kiezen hiervoor om de 3e jaars 
de tijd en aandacht te geven om van kleuter naar 
schoolkind te groeien. De groep 3 van volgend 
schooljaar is groot. Door komend schooljaar met 
een gericht ritmisch weekplan te werken in deze 
groep is ons doel om een meer natuurlijke 
overgang te creëren tussen de kleuterperiode en 
de meer schoolse manier van leren. Meer 
afwisseling aanbieden tussen spelen, werken, 
spreken en vieren zodat alle kinderen uit groep 3 
mee kunnen komen op sociaal emotioneel en 
cognitief gebied. Wij hopen dat deze interventie 
bijdraagt aan een stevige basis voor de kinderen. 
In de eerste periode van het schooljaar zal deze 
groep meer aansluiten bij de onderbouw, in de 
loop van het schooljaar verschuift dit naar de 
middenbouw. 
 
De 3e jaars worden nu dus niet ingedeeld in een 
middenbouwstamgroep. In de loop van het 
schooljaar zullen we de 3e jaars gaan koppelen 
aan de middenbouwstamgroep. 
 
Door volgend schooljaar met een aparte groep 3 
te werken profiteren de huidige 3e en 4e jaars daar 
ook van. Zij zitten volgend jaar in kleine 
stamgroepen 4/5 zodat de stamgroepleiders veel 
tijd en aandacht aan het leerproces op sociaal- en 
cognitief gebied kunnen besteden. 
 

Dit proces zullen wij volgend schooljaar 
regelmatig evalueren en bijstellen wanneer dat 
nodig is. Het is de bedoeling dat alle kinderen 
hiervan gaan profiteren! 
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Verdeling 5e jaars 

Omdat niet alle groepen op school zijn en er ook 
in andere groepen kinderen uit voorzorg thuis zijn 
delen we begin volgende week de verdeling van 
de 5e jaars in de bovenbouw stamgroepen. 
Wanneer de verdeling in de stamgroepen is 
besproken deel ik dit met u. 

 

Doorschuifdag verzet naar 24 juni 

Vanwege de ontstane situatie door de 
coronabesmettingen in de bovenbouw hebben we 
besloten om de doorschuifdag te verplaatsen naar 
24 juni. Dit betekent dat de 8e jaars 24 juni vrij 
hebben i.p.v. 18 juni. 

Welke stamgroepleider werkt waar? 

Volgend schooljaar verwelkomen we 2 nieuwe 
collega’s in ons team die wij heel goed kennen! Ik 
ben blij om te vertellen dat Siebrich Douma juf 
wordt in de onderbouw en Anna Schipper in de 
middenbouw. Siebrich en Anna hebben bij ons 
stagegelopen en in schooljaar 2019-2020 allebei 
hun LIO-stage. Heel fijn dat deze juffen weer bij 
ons terug zijn! 
 

Stamgroep 1-2 A:  
Maandag, dinsdag, vrijdag: juf Gretha, woensdag 
en donderdag: juf Sita. 
Stamgroep 1-2 B:  
Hele week: juf Siebrich. 
Stamgroep 3: 
Maandag om en om, donderdag, vrijdag: juf 
Gerlinda, maandag om en om, dinsdag en 
woensdag: juf Carina. 
Stamgroep 4-5 A: 
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag: juf Vera, 
donderdag: juf Froukje. 

Stamgroep 4-5 B: 
Maandag en dinsdag: juf Anna, woensdag, 
donderdag, vrijdag: juf Janny. 
Stamgroep 6-7-8 A: 
Maandag, dinsdag, donderdag: juf Ellen, 
woensdag en vrijdag: juf Marjolein. 
Stamgroep 6-7-8 B: 
Maandag, donderdag, vrijdag: juf Reinou. Dinsdag 
en woensdag: juf Froukje. 
 

De veranderingen komend schooljaar zijn: 
Juf Sita verhuist naar de stamgroep waar juf 
Gretha werkt en juf Siebrich komt terug in de 
stamgroep waar zij vorig schooljaar heeft gewerkt. 
 
Juf Gerlinda gaat naar de middenbouw en draait 
samen met juf Carina de 3e jaars. 
Juf Anna wordt stamgroepleider in de 
middenbouw. 
Juf Vera gaat vanwege haar studie een dag minder 
werken, juf Froukje werkt die dag in de groep. 
 
In de bovenbouw zal juf Anna het 
zwangerschapsverlof van juf Ellen invullen tot half 
november. Tot Ellen terug is werkt juf Marjolein 
op maandag en dinsdag in de stamgroep en juf 
Anna van woensdag t/m vrijdag. 

Huisvesting 
Op dit moment is nog steeds niet helemaal zeker 
hoe zeker hoe het met de huisvesting zal gaan. 
We hebben goede hoop dat er in de 
herfstvakantie een noodlokaal wordt geplaatst, 
maar 100% zeker is dit nog niet. 
Van het speellokaal wordt een volwaardig lokaal 
gemaakt voor de kleuters. Dit hopen we voor de 
zomer klaar te hebben. Voor beweegruimte voor 
de kleuters zoeken we nog naar mogelijkheden, 
hier wordt aan gewerkt.  

Vakantierooster 2021-2022 
Hieronder vindt u het vakantierooster en 
scholingsplanning voor volgend schooljaar. Het 
grootste verschil met vorige jaren is dat wij 1 
week meivakantie hebben én een week 
Pinkstervakantie. Wij hebben hiervoor gekozen 
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omdat het bij 2 weken meivakantie een heel lang 
stuk is tot de zomervakantie.  
 
15 & 16-09-2021: Schoolkamp 
27-09-2021: Kinderen 12.00 uur vrij, studiemiddag 
16 t/m 24-10-2021: Herfstvakantie 
17-11-2021: Kinderen 12.00 uur vrij, studiemiddag 

24-12-2021: Aangepaste schooltijden 
25-12-2021 t/m 09-01-2022: Kerstvakantie 
19 t/m 27-02-2022: Voorjaarsvakantie 
28-02-2022: Kinderen vrij, studiedag 
09-03-2022: Kinderen vrij, BMS studiedag 
15 t/m 18-04-2022: Goede vrijdag & Pasen 
27-04-2022: Koningsdag 
30-04-2022 t/m 08-05-2022: Meivakantie 
26 t/m 29-05-2022: Hemelvaart 
05 t/m 12-06-2022: Pinkstervakantie 
15-07-2022: Calamiteitendag (niet ingezet, 
kinderen vrij) 
16-07-2022 t/m 28-08-2022: Zomervakantie 
 

 

Schoolkamp 15 en 16 september 

Omdat we hopen dat we in september weer 
mogen en kunnen doen hebben we de 
kampeerboerderij in Schoonoord geboekt! Het is 
de bedoeling dat we woensdag 15 september met 
de hele school in de bus naar Drenthe gaan om 
samen ons schoolkamp te beleven. Aan het eind 
van die dag gaan de onder- en middenbouw weer 
naar Dokkum, de bovenbouw blijft een nacht 
slapen. De onder- en middenbouw zetten het 
kamp donderdag voort op school. 
 

We hebben er voor gekozen om alleen de 
bovenbouw te laten slapen. Zo blijven alle 
stamgroepen compleet en kunnen zij elkaar het 
beste leren kennen. 
 
Dit is ons plan, en zoals we hebben geleerd kan 

dat nog best veranderen      
Laten we hopen dat we komend schooljaar weer 
samen op pad kunnen gaan! 
 
 
 
 


