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Beste ouders/verzorgers, 

 

Morgen sluiten we het schooljaar af met het traditionele uitzwaaifeest. Ook dit jaar 

doen wij dit met een vossenjacht. De leerkrachten zullen weer geheel verkleed als vos 

de wijk in gaan. Na een mooie vossenjacht en het uitzwaaien van de kinderen gaat de 

vakantie beginnen. De laatste week stond in het teken van het afsluiten van het 

schooljaar. Gisteren, woensdag, is de musical geweest voor de leerlingen van groep 

8. Vooraf had het team eten voorbereid voor de leerlingen. Samen is er lekker 

gegeten en daarna hebben de leerlingen hun musical opgevoerd. In de andere 

groepen zijn er speciale activiteiten uitgevoerd vanwege de afsluiting van het 

schooljaar. Ouders en leerkrachten hebben ervoor gezorgd dat kinderen op een 

plezierige wijze afscheid van het schooljaar hebben genomen.  

 

Ontwikkelingen  

Gedurende het afgelopen schooljaar hebben er de nodige ontwikkelingen op 

onderwijsgebied plaatsgevonden.  

De volgende  trajecten/projecten zijn ontwikkeld en verder doorgevoerd:  

● we hebben ons verdiept in het houden van leergesprekken met de leerlingen. 

Welke vragen stel je? Welke houding neem je aan als leerkracht? 

● een aantal leerkrachten heeft gekeken naar de invoering van EDI in onze 

school. EDI betekent: Effectieve Directe Instructie. Volgend schooljaar gaan we 

hier schoolbreed mee aan het werk; 

● verdere verdieping en toepassing van de Essentials binnen onze school; 

● het verder ontwikkelen van onze ateliers. Welke doelen stel je binnen een 

atelier? Wat kan je van leerlingen eisen en wat wil je aan het eind bereiken? 

● Op ICT gebied zijn we dit jaar overgegaan naar een andere omgeving. We 

werken nu met Google. Er zijn nieuwe chromebooks aangeschaft en het team 

heeft scholing gekregen over de werking van het nieuwe systeem; 

● Op het gebied van CMK (cultuur, muziek en kunst) heeft dit schooljaar de focus 

gelegen op de leerlijn ‘beeldende kunst’. Welke doelen stellen we aan kinderen? 

Hoe maak je een creatief proces zichtbaar? Hierbij heeft het team ook scholing 

gekregen. 
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Activiteiten  

Afgelopen schooljaar zijn er veel activiteiten geweest die binnen of buiten school 

hebben plaatsgevonden. Zo waren er onder andere: 

● thema openingen en thema presentaties; 

● excursies gekoppeld aan de thema’s; 

● poppenkast theater van Jan Klaassen; 

● bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam; 

● danslessen in de school; 

● bezoek aan het Afrika museum; 

● Sinterklaasfeest; 

● Kerstfeest; 

● schoolreizen; 

● kamp groep 8; 

● Bezoeken Ixperium (ICT – nieuwe media); 

● afscheid groep 8; 

● vossenjacht. 

 

Ouderenquête 

In het afgelopen jaar hebben wij een oudervragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst is 

door veel ouders ingevuld. Hiervoor onze hartelijke dank.  

De uitslag van de enquête ziet er volgens ons goed uit.  

Je kunt zien dat op de gebieden van schoolklimaat, didactiek, context, sociale 

omgang, arbeidsomstandigheden en leidinggevende erg positief gescoord is. Er zijn 

ook gebieden die actie verdienen.  

Uiteraard worden ook de individuele reacties ten aanzien van wat er niet goed/wel 

goed op school is en de opmerkingen/ideeën meegenomen.  

 

Ouderhulp  

Ouderhulp is erg belangrijk op onze school. Een aantal activiteiten kunnen we 

realiseren door de ondersteuning en de hulp van groot aantal ouders. Het zijn de 

ouders van de ouderraad, de medezeggenschapsraad, de klassenouders en alle 

andere ouders. Op diverse manieren hebben wij de ouders hiervoor bedankt. Via deze 

weg wil ik iedereen nogmaals van harte bedanken voor jullie geweldige inzet. Samen 

met jullie maken wij Het Jongleren “the place to be”! 

 

 

Ouders Bedankt! 

 

 

Iedereen een fijne vakantie! 

Jack van der Beek 

Team het Jongleren 

 

  



 

 

 

Ik&KI trainingen 

In september 2019 starten de nieuwe Rots & Water trainingen in de speelzaal van 

bredeschool De Laar West in Arnhem. 

  

Zie voor meer informatie: 

https://www.ikenki.nl/features/rots-water-trainingen/wat-is-rots-water 

https://www.ikenki.nl/features/rots-water-trainingen/aanbod-rots-water 

  

  

 

  

Een dagje weg in de vakantie? Dat kan voordelig! 

Er kan tot wel 70% worden bespaart op de reiskosten of een uitje, waarmee 

treinreizen weer betaalbaar en toegankelijk worden voor iedereen. Een bezoek aan 

familie, pretpark, dierentuin, zwembad of iets anders wordt hiermee weer 

aantrekkelijk. 

NS Jongerentoer 

Ook dit jaar reizen jongeren van 12 t/m 18 jaar weer voordelig met de trein in de 

zomervakantie. Twee dagen voor €27 of drie dagen voor €37. Handig voor een dagje 

winkelen, strand of bezoek aan familie/vrienden. 

Meer informatie vindt u via: 

www.goedkoop-treinkaartje.nl

 

Voordelig met de trein (TIP) 

Een dagje uit met het hele gezin? Kijk eens op Goedkoop-treinkaartje.nl of u kunt 

besparen en maak er een fijne zomervakantie van! 

Meer informatie vindt u via: 

www.goedkoop-treinkaartje.nl

 

Goedkope treinkaartjes 

Reis komende zomervakantie voordelig met de trein en maak er een leuke 

zomervakantie van. Voor aanbiedingen kijkt u op: www.goedkoop-treinkaartje.nl 
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