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Algemeen 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat is het een bijzonder jaar geweest. Zowel 
voor mij als voor u als ouders als voor de kinderen. Ik had nooit bedacht dat mijn eerste jaar als 
directeur er zo uit zou komen te zien. Wel denk ik dat ik in mijn eerste jaar meer geleerd heb dan 
menigeen in een ‘gewoon’ eerste jaar. 
Ik wil u als ouders bedanken voor het vertrouwen in de school. Het team en ik hebben ervaren dat 
wij op jullie kunnen rekenen wanneer het er echt om gaat en u heeft kunnen ervaren dat het team in 
staat is om razendsnel te schakelen wanneer de situatie hierom vraagt. Laten we hopen dat deze tijd 
van lockdowns nooit meer terug komt en ervanuit gaan dat we komend jaar een enigszins gewoon 
jaar hebben. 
Nogmaals bedankt voor het fijne jaar. 
 
Groepen 8 
Voor de groepen 8 breekt de laatste week van hun Violiertijd aan. Op maandag staat groep 8 van de 
groep 7/8 op het toneel in Spieringshoek om daar de musical “Expeditie Beachclub” op te voeren en 
op dinsdag staat groep 8 daar op de planken. Woensdag 14 juli zullen afscheid nemen van de gehele 
school en glijden zij de school uit.  

 
Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs 
Dit onderzoek gaat over het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk 
onderzoek.  Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de 
leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor 
onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn 
ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen 
kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten 
we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, 
omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook om het onderwijs in 
heel Nederland te helpen verbeteren. 
 
Wilt u binnen Parro (instellingenà privacy) aangeven of u akkoord bent met het delen van de 
gegevens van uw kind. In de bijlage vindt u de complete informatiebrief. Als u geen keuze maakt, dan 
ga ik ervanuit dat het akkoord is. 
 
Nieuw schoolplein 
Zoals u in het Parro bericht van afgelopen woensdag en via diverse sociale media kanalen heeft 
kunnen lezen, gaat het er nu eindelijk van komen. Wij maken een symbolische start op 15 juli en 
vanaf 19 juli zullen de echte werkzaamheden van start gaan. Er is ons beloofd dat na de 
zomervakantie gewoon weer gespeeld kan worden op het plein (of misschien moeten we het park 
gaan noemen). 
 
 
Belangrijke data 
12 en 13 juli   Musical groep 8 
14 juli    Uitzwaaien groep 8 
16 juli     Start zomervakantie 
1 september   Eerste schooldag 
 


