
 
 

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 

 

Het einde van het schooljaar is alweer in zicht en de blik is af en toe al gericht op het 

schooljaar 2021-2022. In de afgelopen weken zijn wij een aantal keer benaderd door ouders. 

Er zijn zorgen geuit over de grootte van de kleutergroep in dit schooljaar en vragen gesteld 

over de invulling van de onderbouw in het komende schooljaar. 

 

Als we terugkijken op het huidige schooljaar mogen we stellen dat de kleutergroep erg vol 

was. Net als de ouders vonden ook wij deze groep (te) vol en hadden ook wij zorg over het 

aantal leerlingen in deze groep. Het is natuurlijk goed te ervaren dat zoveel ouders 

vertrouwen hebben in ons onderwijs en in onze school! Dank daarvoor. 

Met dank aan de inzet en het enthousiasme van de leerkrachten mogen we concluderen dat 

alle kinderen in groep 1/2 voldoende aandacht hebben gekregen en door de leerkrachten 

voldoende zijn gezien. We zijn blij dat op meerdere dagen meerdere handen in de groep 

aanwezig waren. We bedanken hiervoor onze schoolassistente juf Marja en de stagiaires juf 

Eva, juf Ivanka en juf Sophie.  

Tijdens de lockdown hebben de kleuters thuis -met ondersteuning van hun ouders- diverse 

opdrachten uitgevoerd. Hiervoor zijn wij de ouders bijzonder dankbaar.  

In de afgelopen weken zijn de leerlingen van groep 2 onderzocht door de schoolarts.  

Tijdens dit onderzoek is o.a. gekeken naar ontwikkeling van de fijne motoriek, dit in 

combinatie met de schoolsluiting tijdens de 2e lockdown. Zij was bijzonder tevreden over het 

niveau en de ontwikkeling van onze kleuters en gaf de school (en de ouders) een groot 

compliment. Zij constateerde dat de kinderen geen achterstanden hebben opgelopen in de 

afgelopen periode en dat iedereen zich goed had ontwikkeld, dit in tegenstelling tot het 

algemene landelijke beeld. 

Daarnaast kregen we na de screening complimenten van de logopedist over de 

taalontwikkeling van onze leerlingen. Met name op auditief gebied deden onze kinderen het 

beter dan veel kinderen op andere scholen. We zijn hier natuurlijk erg blij mee en mogen 

daar met z’n allen trots op zijn. 

 

De indeling voor volgend schooljaar is bekend en heeft de volledige instemming van het 

personeel en de MR. We mogen gelukkig weer met 5 groepen werken. Daar zijn wij erg blij 

mee! Welke groep welke leerkracht krijgt, wordt in een later stadium bekend gemaakt.  

Deze datum wordt bepaald door CSG De Waard, zodat dit op alle scholen tegelijk gebeurd,  

waarschijnlijk rond 1 juli a.s.  

De groepen mag ik wel met u delen. We willen niet opnieuw een te volle kleutergroep in het 

komende schooljaar. We hopen dat de ouders van de onderbouw gerustgesteld zijn door 

deze invulling van onze groepen. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de directie.  

 

Met vriendelijke groet, 

dhr. S. van Schaik. 

directeur. 

 

 



De groepen in het schooljaar 2021-2022: 

 

t/m december 2021 (kerst): 

 

groep 1/2 

groep 3 (een losse groep 3 tijdens de eerste fase van het lees-/rekenproces) 

groep 4/5 

groep 6 

groep 7/8  

 

van januari 2022 t/m einde schooljaar: 

 

groep 1/2a 

groep 2b/3 

groep 4/5 

groep 6 

groep 7/8  

 

In december 2021 wordt in overleg tussen de leerkrachten en de intern-begeleider bepaald 

welke kinderen in groep 1/2 blijven en welke kinderen in groep 2/3 worden geplaatst. 


