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Juf Hilde heeft een nieuwe baan 
Na de zomervakantie gaat juf Hilde ons helemaal verlaten. Zij gaat dan als 
IB-er op de St. Franciscusschool werken in Groningen. Wij wensen juf Hilde 
veel succes met haar nieuwe baan! 

 
Formatie 
De formatie is zo goed als rond voor volgend schooljaar. We starten 
volgend schooljaar met 13 groepen. Door de extra gelden vanuit de NPO 
kunnen we twee kleine groepen 3 maken en twee kleine groepen 8. Wij zijn daar erg blij mee! 
Daarnaast hebben we volgend schooljaar ook weer de beschikking over extra handen in de klas. 
 

Subsidie inhaalprogramma. 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen krijgt de school aankomend schooljaar een 
subsidie om kinderen te begeleiden na schooltijd. Dit inhaalprogramma zal na de zomervakantie van 
start gaan. 
  
Wat houdt deze subsidie in? 
De school krijgt extra geld om kinderen, die achterstanden hebben opgelopen tijdens de 
coronaperiode, na schooltijd te begeleiden. Deze kinderen gaan in de periode tussen de 
zomervakantie 2021 en kerstvakantie 2021 elke vrijdagmiddag tot 14:15 uur naar school. Er is ruimte 
voor een beperkt aantal kinderen aangezien 2 leerkrachten deze begeleiding gaan verzorgen. Juf 
Marjet zal de kinderen helpen met begrijpend lezen en juf Astrid zal met de kinderen aan de slag gaan 
met rekenen. 
Wij hebben als school ervoor gekozen om kinderen die volgend schooljaar in groep 4 t/m 8 zitten de 
mogelijkheid te geven zich hiervoor in te schrijven. Heeft u gemerkt dat uw kind tijdens de 
coronaperiode achterstanden heeft opgelopen op het gebied van begrijpend lezen en/of rekenen, 
geef uw kind dan op. Vervolgens gaan we kijken of uw kind in aanmerking komt voor de extra 
begeleiding. Als u vragen heeft over de invulling van deze vrijdagmiddag of wilt u uw kind hiervoor 
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opgeven? Stuur dan een mail naar dit  mailadres: patriciavisscher@marenland.org. U krijgt voor de 
zomervakantie te horen of uw kind in aanmerking komt voor de extra begeleiding. 
 

Schoolreizen/kamp groep 8 
Uit de nieuwsbrief Kernteam Noordkwartier/Marenland:  
Schoolreisjes, schoolkampen en excursies worden afgeraden, tenzij deze ook op afstand (digitaal) 
kunnen plaatsvinden… Ondanks de hoopgevende uitkomsten van de fieldlabs en de aankomende 
zomer, adviseren wij nog altijd om schoolkampen niet door te laten gaan.  
 
Ook dit jaar gaan wij dus helaas niet op schoolreis. Wel zullen we wat meer uitpakken met de juffen- 
en meestersdag en de laatste schooldag.  
Groep 8 gaat ook helaas niet op kamp. Zij krijgen een leuk alternatief programma aangeboden.  

  
Reminder tevredenheidsonderzoek 
Denkt u aan het invullen van het oudertevredenheidsonderzoek? U heeft nog tot en met 9 juni de tijd 
om de vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Via de volgende link komt u bij de vragenlijst: https://www.comparant.nl/OTPLK5m  
De toegangscode voor onze school is JLAx3253. 
Eerst komt u op een algemene introductiepagina. Daar kunt u de toegangscode opgeven.  Daarna 
klikt u met de muis op de knop [Start onderzoek] 

 
Margedag 
Maandag 21 juni is een margedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 

Ouderbijdrage 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar. 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar 
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep. 
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