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Agenda
Personele zaken
Groepsindeling 2020 – 2021
Kanjertraining
Woeste Willem
Kamp groep 8
Doorschuifochtend
Musical en afscheid groep 8
Klus- & Schoonmaakavond
Laatste feestelijke schooldag
Vrijwilligers bieb
Lekker lezen in de vakantie
Vakantierooster

Bijlagen:
 Vakantielezen groep 3 en 4
 Thuislezen kleuters – groep 3 – groep 4

Agenda juni/juli 2020
Datum
24 juni
25 & 26 juni
26 juni
30 juni
2 juli
3 juli
3 juli

Activiteit
Studiedag – kinderen vrij
Kamp groep 8
Rapporten
Doorschuifochtend
Afscheidsavond groep 8
Nieuwsbrief 12
Laatste schooldag

Tijd

8.25 – 9.55 uur
19.30 – 22.00 uur
Tot 12.00 uur

Personele zaken
Dinsdag 30 juni is juf Iris Bergsma haar laatste dag hier op onze school. Dan is ze klaar met haar LIOperiode. De kinderen van groep 3 gaan er een feestdag van maken. Zo kunnen ze afscheid van elkaar
nemen. Juf Iris is dan klaar met haar opleiding en geslaagd: gefeliciteerd!
Hoi!
Vanaf februari mocht ik mijn eindstage lopen in groep 3. Dit is er uiteindelijk heel anders uit komen te
zien dan ik vooraf had verwacht. Dit vind ik zelf erg jammer, maar hierdoor leerde ik ook nieuwe dingen
zoals bijvoorbeeld het aanbieden van onlineonderwijs. Ik heb de afgelopen periode met heel veel plezier
ervaring opgedaan en heb ontzettend veel geleerd. Daarnaast ben ik erg blij dat ik mijn eindstage kon
afsluiten met de hele groep. Ik heb een fijne tijd gehad op deze school. Dit komt ook vooral door de
fantastische groep 3 die ik mocht lesgeven en de goede begeleiding.
Volgend jaar ga ik twee dagen in Makkum werken, de andere dagen ga ik werken in het supportteam
van de BMS. Heel erg bedankt en wie weet tot een andere keer!
Groetjes Iris Bergsma

Groepsindeling 2020 – 2021
Hierbij delen we de groepsindeling voor het komend schooljaar met u. Zoals u ziet, werken we wederom
in vijf combinatiegroepen. In elke groep staan twee leerkrachten voor de groep. Daarnaast is er nog
ruimte om ondersteuning te bieden in en/of buiten de groepen.

Maandagochtend
Maandagmiddag
Dinsdagochtend
Dinsdagmiddag
Woensdagochtend
Woensdagmiddag
Donderdagochtend
Donderdagmiddag
Vrijdagochtend
Vrijdagmiddag

Groep 1/2
Annemieke
Annemieke
Annemieke
Annemieke
Tineke
\
Tineke
Tineke
Tineke
\

Groep 3/4
Anja
Anja
Anja
Anja
Anja
\
Ingrid
Ingrid
Ingrid
\

Groep 4/5
Pytrik
Pytrik
Pytrik
Pytrik
Pytrik/Ingrid
\
Pytrik
Pytrik
Pytrik
Pytrik

Groep 6/7
Gonny
Gonny
Gonny
Gonny
Gonny
\
Adrie
Adrie
Adrie
Adrie

Groep 7/8
Pyt
Pyt
Pyt
Pyt
Pyt/Ingrid
\
Pyt
Pyt
Pyt
Pyt

Splitsen
We kiezen ervoor om in kleinere groepen met ongeveer evenveel leerlingen te gaan werken om te voorkomen dat groepen te groot worden. We merken dat je dan echt meer aandacht kunt geven aan kinderen. De afgelopen periode met het werken in halve groepen heeft onze mening daarin gesterkt.
Splitsen doen we door jaargroepen te splitsen. Concreet betekent dat dat wij de groepen 4 en 7 gaan
splitsen. We maken bij de splitsing een gedegen afweging.

We kijken hierbij naar verschillende factoren die in onze ogen van belang zijn. In het algemeen kijken we
welke situatie ons het beste lijkt, gezien de ontwikkeling van het kind, zowel op leer- als op sociaal gebied.
Als eerste kijken we naar de groepsdynamiek. Hoe gaan kinderen met elkaar om, wat werkt goed en
waar loopt het minder soepel? Hoe passen de kinderen in de combinatie met de kinderen in de andere
groep? Leeftijd (letterlijke leeftijd, oud/jong voor leeftijd en fysiek) kan hierbij een rol spelen.
We kijken naar vrienden en vriendinnen, maar kunnen tegelijk niet garanderen dat iedereen bij elkaar
komt. We maken 2x per schooljaar een sociogram om te kijken hoe de relaties lopen. Hierbij geven kinderen bijvoorbeeld aan of ze goed met iemand kunnen samenwerken.
Daarnaast kijken we naar de manier waarop een kind leert en het niveau van de verschillende vakken.
Welke combinatiegroep past dan het best bij dat kind?
Verwachting
Uiteraard willen wij het beste voor alle kinderen en we vragen u dan ook om erop te vertrouwen dat wij
de indeling gedegen en in samenwerking met elkaar hebben gemaakt. Maar…
Voor zowel de kinderen als voor u als ouders is groepssplitsing nieuw. Wellicht moet u aan het idee
wennen, maar het is voor uw kind(eren) van groot belang dat u – wanneer u vragen of twijfels heeft –
deze niet uit in het bijzijn uw kind(eren). Gun uzelf de tijd om aan het idee te wennen en steun hierin
ook uw kind. Vaak is het de automatische verwachting die een andere uitkomst als teleurstelling registreert. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn!
Ook bij twijfels en vragen over de daadwerkelijke groepsverdeling in de volgende brief, vragen we u
deze te uiten op school en niet in bijzijn van uw kinderen. Kinderen voelen het haarfijn aan wanneer
ouders niet achter een keuze staan en zullen dan niet onbevangen aan het nieuwe schooljaar kunnen
beginnen.
Volgende week – bij het rapport – ontvangt u de verdeling van de groepen. Deze worden dan in de
groepen besproken. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de huidige leerkracht.

Kanjertraining
Goede vrienden helpen elkaar. Als jij ziet dat jouw klasgenoot, vriend of vriendin zich vervelend gedraagt, dan wordt ook jij daarop aangekeken als je het laat gebeuren. Wie zwijgt, stemt toe. Ben jij een
goede klasgenoot, vriend of vriendin, dan probeer je te voorkomen dat het nare gedrag door gaat. Gaat
het vervelende gedrag toch door, omdat jouw vriendin/klasgenoot zich niet door jou laat afremmen,
denk dan aan de oefening ‘motor en benzinepomp’. Je neemt duidelijk afstand van vriendinnen/klasgenoten die ‘geintjes’ uithalen, daarmee voorkom je dat het erger wordt. Je geeft als meeloper
geen benzine aan je vriendin die zich vervelend gedraagt. Gaat het dan nog steeds door dan loop je naar
de juf of de meester. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat het gezellig blijft in je klas of
op het schoolplein.

Woeste Willem
Deze week hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 het prentenboek ‘Woeste Willem’ gekregen. Dit prentenboek (actie ‘geef een prentenboek cadeau’) wordt aangeboden door de BMS samen met Educatieve
Dienstverlening OsingadeJong. Bedankt hiervoor!
De kinderen waren erg blij met dit cadeau en konden niet wáchten met lezen (zie foto’s)!

Kamp groep 8
Aankomende donderdag vertrekken de kinderen van groep 8 op de fiets naar Camping Ykema in Sandfirden. Volgens de weerberichten wordt het heerlijk weer en kunnen we lekker genieten in en bij het
water. We gaan er een leuke twee dagen van maken!

Doorschuifochtend
Op dinsdag 30 juni vindt de ‘doorschuifochtend’ plaats. Van 8.25 uur tot 9.55 uur gaan alle kinderen
naar hun nieuwe groep, nieuwe lokaal en nieuwe leerkracht(en), indien van toepassing. Andere jaren
bracht u uw kind naar de nieuwe groep, maar helaas kan dat dit jaar niet. Wij vangen de kinderen uiteraard zelf goed op en wensen iedereen veel plezier met deze (her)nieuw(d)e kennismaking!
Na de pauze gaat iedereen weer naar zijn/haar huidige groep en lokaal.

Musical en afscheid groep 8
Musical
In de laatste week van het schooljaar speelt groep 8 op verschillende momenten de musical voor alle
kinderen. Gebruikelijk is dat alle kinderen van school met iets speciaals afscheid nemen van de kinderen
van groep 8. Dat doen we dit jaar ook, maar zoals alles anders gaat in deze periode, doen we dat ook op
een andere manier.
Dit jaar is er helaas geen mogelijkheid voor pakes/beppes, ooms/tantes, oppas, oud-leerlingen enz. om
de musical te komen kijken. Dit kan op een later tijdstip via de film die gemaakt wordt.
Afscheidsavond
Op donderdagavond 2 juli vindt de Afscheidsavond van groep 8 plaats. Op deze avond kunnen alleen de
gezinnen van de kinderen van groep 8 komen. De gezinnen worden verdeeld over de hele zaal. De indeling is van tevoren gemaakt door school zodat er niet geschoven hoeft worden met stoelen en iedereen
rechtstreeks naar zijn aangewezen plaats kan gaan. Zo kunnen wij ons aan de richtlijnen houden en er
een mooie avond van maken!
Om 19.30 uur start de avond met de musical “Gewoon super!”. De kinderen zijn al weken druk aan het
oefenen – eerst thuis en later op school – om er een mooie voorstelling van te maken. We zijn allemaal
erg benieuwd!
De musical wordt weer op film gezet en deze ontvangt groep 8 – met alle foto’s die gemaakt worden –
van school. U hoeft dus niet zelf foto’s te maken!
Na de musical is er tijd om even na te kletsen en iets te drinken. Dit doen we buiten op het plein.
De kinderen worden dan ook nog toegesproken. De avond zal rond 10 uur afgelopen zijn.

Klus- en schoonmaakavond
De gebruikelijke Klus- en schoonmaakavond gaat dit jaar helaas niet door.

Laatste feestelijke schooldag
Vrijdag 3 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Deze laatste schooldag duurt voor iedereen tot
12.00 uur. Dit is altijd een bijzondere dag; een dag vol afscheid… Groep 8 neemt afscheid van de basisschool, kinderen nemen afscheid van de groep waar ze in zitten en van de leerkracht waar ze bij hebben
gezeten. Verschillende groepen laten ook het lokaal, waar ze 2 jaar hebben gezeten, achter....
We maken er een spelletjesdag van voor iedereen. De leerkrachten en kinderen hebben alles al op donderdag afgerond en deze dag doen we in gemengde groepen allerlei sport- en spelactiviteiten.
We maken er een gezellige dag van!

Alle kinderen krijgen om 12.00 uur vakantie, dus ook groep 5 t/m 8!

Vrijwilligers Schoolbieb
Na jaren zich te hebben ingezet voor onze schoolbibliotheek, gaan Rinske en Erna er echt mee stoppen.
Hierbij willen we hen enorm bedanken voor hun inzet!
Dit betekent tegelijk dat we versterking zoeken voor onze bibliotheek, anders lukt het niet om hem goed
draaiende te houden. En dat willen we natuurlijk wel!
Wie komt ons versterken?
Vanaf het nieuwe schooljaar is er sowieso plaats voor 3 nieuwe vrijwilligers, maar meer mag natuurlijk
ook.
Wat houdt dit ‘bijbaantje’ in?
 1x (soms 2x) per maand op de vrijdagochtend van 10:00 uur tot 11:00 uur (soms ietsje later) biebdienst draaien met een andere vrijwilliger.
 In te leveren en uit te lenen boeken scannen.
 Boeken in bakken en boekenrekken terugzetten en ordenen.
 Zo nodig adviseren en kinderen helpen bij het zoeken van een boek.
 2x per schooljaar overleg (altijd voorafgaand aan de biebdienst op een vrijdagochtend). Je wordt een
half jaar vooruit ingepland, dus je kunt je voorkeur doorgeven bij het overleg, ruilen is altijd mogelijk
(er is een Lytse Bieb-appgroep).
Als je wilt kijken of het iets voor je is, mag je altijd een keertje komen op vrijdagochtend.
Geïnteresseerd? Aarzel dan niet en meld je aan!
Opgeven en/of info: info@gregoriusschool.nl (o.v.v. Nynke)
Met vriendelijke groet,
Trees, Gerda, Vicky, Jacoba, Holkje en Nynke

Lekker lezen in de vakantie!
In de Zomervakantie is het heel belangrijk dat kinderen door blijven lezen! Het is gebleken dat sommige
kinderen na een zomervakantie wel 2 niveaus in leesprestatie dalen. Dat is heel erg jammer, vooral ook
voor de kinderen zelf. En al helemaal voor de leesmotivatie. Maar… het moet natuurlijk geen droog oefenen zijn, want lezen is een fijne tijdsbesteding en geen "leervak”!
Daarnaast is voorlezen ook heerlijk voor kinderen! Kinderen kunnen ontzettend genieten van voorlezen
en het is belangrijk dat ze het boek kunnen beleven. Je kunt ook om en om een stukje lezen.
Je hebt zóveel verschillende soorten boeken en bijvoorbeeld strips en informatieve boeken kunnen ook
prima. U kunt leuke, nieuwe boekjes aanschaffen of lenen en kijk dan vooral naar de interesse van uw
zoon/dochter. Ook op digitaal gebied is het aanbod groot. Immers:

“Alle kinderen houden van lezen, alleen weten ze dit zelf nog niet…”
- Kelly Gallagher –

Vakantierooster
Hieronder vindt u het Vakantierooster voor het schooljaar 2020 – 2021, inclusief de geplande studiedagen. De volgende data zijn vastgelegd:
Vakantie/vrij
Studiedag team – kinderen vrij
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag team – kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Studiedag team – kinderen vrij
BMS-dag – kinderen vrij
Goede Vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie inclusief Bevrijdingsdag en Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag team – kinderen vrij
Zomervakantie

Data
24 augustus 2020
12 oktober t/m 16 oktober 2020
21 december 2020 t/m 1 januari 2021
19 februari 2021
22 februari t/m 26 februari 2021
1 maart 2021
10 maart 2021
2 april 2021
5 april 2021
27 april 2021
3 mei t/m 14 mei 2021
24 mei 2021
23 juni 2021
10 juli t/m 22 augustus 2021

