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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over ‘Doen we het wel goed?’, het nieuwe schooljaar
en de studiedagen, nieuwe meubels, twee brieven als binnengekomen post, de doorschuifochtend, de studiedag, wanneer de directie aanwezig is en wanneer de volgende nieuwsbrief verschijnt.

Doen we het wel goed?
In september 2021 hebben de kwaliteitsmedewerker en regiodirecteur onze
school bezocht. Ze waren erg tevreden over de kwaliteit van onze school en
adviseerden ons voor ‘Goed’ te gaan. Zo’n beoordeling ‘goed’, wordt afgegeven door de inspecteur van het onderwijs en wordt gedaan na een onderzoek/schoolbezoek door de inspecteur.
De inspectie juicht het toe als een school zelf op onderzoek uit gaat om te kijken waar ze kunnen verbeteren. Een onderzoek door een onafhankelijke auditeur hoort eigenlijk altijd vooraf te gaan aan zo’n inspectiebezoek. Die audit is
gisteren gedaan bij ons op school door een medewerker van de CED, die speciaal hiervoor is aangesteld door de PO-raad.
Het bezoek bestaat uit klassenbezoeken en gesprekken met de directie, de
IB’er en alle medewerkers. Aan het eind van de dag deelt zo’n auditeur de
bevindingen. Ze merkte rust en regelmaat bij ons op school, was onder de indruk van de pedagogisch didactische kwaliteiten van de leraren en vond dat
we goed bezig waren met verbeteringen en doelgericht werken. Natuurlijk
heeft ze ontwikkelpunten gezien en benoemd, maar daar was het ons ook om
te doen, feedback om beter te worden! Voor ons is het nu zaak om de aangegeven ontwikkelpunten uit te zetten en in gang te zetten. We kijken tevreden terug op een succesvolle dag. Op naar ‘Goed’!
Nieuw schooljaar en studiedagen
We zijn druk bezig met de nieuwe schoolgids en het jaarrooster voor volgend
schooljaar. We delen nu alvast de studiedagen en -middagen met u, zodat u
rekening kunt houden met dagen waarop er geen school is. In 2022-2023 gaat
het om de volgende dagen en middagen:
Maandag 12 september 2022 van 8.30-14-30 uur
Woensdag 5 oktober 2022 van 8.30-12.00 uur
Vrijdagmiddag 21 oktober 2022 vanaf 12.00 uur
Maandagmiddag 5 december 2022 vanaf 12.00 uur
Donderdag 16 februari 2023 van 8.30-14.30 uur
Vrijdagmiddag 24 februari 2023 vanaf 12.00 uur
Vrijdagmiddag 21 april 2023 vanaf 12.00 uur
Maandag 12 juni 2023 van 8.30 -14.30 uur
Vrijdag 7 juli 2023 van 8.30 – 14.30 uur
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Nieuwe meubels
Geweldig hoor die nieuwe meubels voor school. We zijn aangekomen bij het
laatste jaar van de vernieuwing.
Alle meubels zijn in de laatste jaren vervangen. We zijn trots op het resultaat,
het is praktisch, oogt strak en het straalt rust uit. Het voordeel van dit nieuwe
meubilair is dat leerkrachten niet diep door de knieën hoeven en dat kinderen altijd op de juiste hoogte zitten door een verstelbare voetensteun. De
tafels in de groep hebben allemaal dezelfde hoogte, met de stoel worden
de lengteverschillen opgevangen. Zithouding is het sleutelwoord!
Ook de teamkamer, kantoortjes en gangen hebben nieuw meubilair. Het
oude meubilair voeren we maandag in overleg met een hulporganisatie af.
Het gaat naar Suriname. Een prima bestemming, vinden we.
Binnengekomen post
We hebben van externe organisaties brieven ontvangen over Eilandhopper
en over de wielerronde Abbenbroek voor de jeugd. Die brieven delen we
graag met u:
Geachte ouder/verzorger,
Vandaag heeft uw zoon/dochter de Eilandhopper ontvangen op school! De start
van een onvergetelijke zomerperiode! In de Eilandhopper staan 56 locaties met kleine en grotere activiteiten in de periode 1 juli t/m 30 september 2022! Zo kunt u met
uw zoon of dochter het mooie Voorne-Putten (her)ontdekken!
De activiteiten die in de Eilandhopper staan variëren van musea, pluktuinen, maisdoolhof tot korting op zwemmen. Een gratis ijsje bij de boer of Verhage, een proefles
of een dagje mee met de Zeekadetten. Een speurtocht over de wallen van Hellevoetsluis, een bezoek aan de molen, of beklimt u samen de Brielse Dom! Met Expeditie Haringvliet naar Tiengemeten, samen paintballen of een unieke fotoshoot van uw
zoon of dochter. Dit wordt een zomer om nooit te vergeten!

Bij elke activiteit verdienen de kinderen een stempel. Bij 10 stempels is de spaarkaart
vol en kunnen de kinderen voor slechts 2,50 euro Miniworld Rotterdam in om ons
mooie Voorne-Putten nog eens in het klein te zien!
Wij dagen u uit om deze zomer zoveel mogelijk de fiets te pakken en activiteiten te
combineren. Voor mooie adviesroutes adviseren we u om u te abonneren op de
nieuwsbrief, met de QR code in de Eilandhopper en onze facebookpagina
´Eilandhopper´ te volgen. Hier staan routes in, maar komen ook nog een aantal verrassend geheime locaties in om stempels te verdienen, die niet in de papieren editie
staan. Een klein tipje van de sluier: één van die locaties is de brandweer !
De Eilandhopper is dit jaar mede
tot stand gekomen met behulp
van José Wille van Stichting PUSH
voor het Preventie-akkoord Voorne-Putten. Wij wensen u een onvergetelijk zomerperiode toe!

met vriendelijke groet,
Sanne Elenbaas
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Doorschuifochtend
Kinderen gaan op donderdagmorgen 7 juli kennis maken met hun nieuwe
klas en soms ook met de nieuwe juf(fen).
Studiedag vrijdag 8 juli
De laatste vrijdag is het studiedag. Alle kinderen hebben deze dag vrij en
kunnen al gaan genieten van een heerlijke zomervakantie. De school is weer
bereikbaar vanaf 15 augustus en we beginnen weer op maandag 22 augustus.
Wanneer de directie aanwezig is
Ger is op maandag 4 en woensdag 6 juli aanwezig en Patricia op maandag
4 juli. Voor vragen kunt u hen mailen en een eventuele (digitale) afspraak is
zo gemaakt.
Volgende nieuwsbrief
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar verschijnt op vrijdag 26 augustus.
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