
 

   
 

Nieuwsbrief voor de maand Mei 
 

Activiteitenkalender  
  

26 april - 7 mei Meivakantie  

  

12 mei  MR  vergadering  

  

13-14 mei Hemelvaart vrij 

  

24 mei Pinksteren vrij  

  

25 mei  Theoretisch verkeersexamen groep 7/8 

  

27 mei  Praktisch verkeersexamen groep 7/8  

  

 

Voetbaltoernooien 

Aanvankelijk waren de voetbalverenigingen van plan de schooltoernooien te verzetten naar de 

maand mei. Inmiddels heeft VV Reunie bekend gemaakt de wedstrijden voor de groepen 5/6 en 7/8 

af te gelasten. De richtlijnen die gelden voor het basisonderwijs en het hoge aantal besmettingen 

maken dat ze het op dit moment niet verantwoord vinden met de organisatie door te gaan. Zij zien 

geen mogelijkheid om dit op een later moment in te plannen. 

Voor de groepen 3/4 heeft vv DEO het plan om in juni alsnog het toernooi te organiseren. We 

hebben goede hoop dat dit mogelijk is. 

 

Verkeersexamen 

De leerlingen in groep 7 & 8 leggen dit schooljaar hun verkeersexamen af. Dit bestaat uit een 

theoretisch examen en een praktijkexamen. Het eerste wordt op school (digitaal) afgenomen. Het 

tweede vindt plaats in Borculo. De leerlingen moeten hierbij in de praktijk laten zien de regels goed 

toe te passen. Er zijn voor deze activiteit hulpouders nodig. Kunt u ons helpen? 

 

Vormingsonderwijs  

GVO en HVO groep 7 en 8  

schooljaar 2021-2022  

“Ook kinderen hebben levensvragen.”  

Soms stellen kinderen vragen waar je niet 

meteen antwoord op weet. Vaak gaan die 

dan over thema’s als liefde, dood, 



 

   
 

identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. 

Waarom de buren naar de kerk gaan of juist niet. En waarom we bijvoorbeeld kerstmis vieren….  

Wij willen op onze school aandacht geven aan deze identiteitsontwikkeling, kinderen helpen samen 

te leven, het vergroten van inzicht van kinderen. We willen het openbare karakter van school 

versterken door het bieden van vormingsonderwijs door vakdocenten in de groepen 7 en 8. 

Dienstencentrum GVO en HVO biedt voor het schooljaar 2021-2022 lessen aan: na het overleg in de 

medezeggenschapsraad is ervoor gekozen dit aan te vragen.  

We hebben gekozen om beide vormen aan te bieden in groep 7 & 8. Deze les wordt 1 keer per week 

gehouden en duurt 45 minuten. De eerste helft van het schooljaar wordt HVO gepland: humanistisch 

vormingsonderwijs. In de tweede helft van het schooljaar wordt GVO gepland: godsdienstig 

vormingsonderwijs. In de bijlage vindt u aanvullende informatie. Ouders die niet willen dat hun 

kinderen deze lessen volgen dienen dit, voor aanvang van het schooljaar, aan de leerkracht(en) 

kenbaar te maken. 

 

Nieuwe rekenmethode 

Dit schooljaar zijn we het proces ingestapt om een nieuwe rekenmethode uit te zoeken. Ook dit 

proces heeft door de corona vertraging opgelopen, maar na de vakantie gaan we weer een stap 

verder maken. We gaan starten met pilot met een digitale methode. In dit systeem kan op leerlijnen 

worden gewerkt en kan er meer een gepersonaliseerd aanbod worden gecreëerd. We zijn erg 

benieuwd wat dit ons gaat opleveren. We houden u op de hoogte. 

 

Corona ontwikkelingen 

De afgelopen periode was het binnen de school onrustig op dit gebied. De bovenbouwgroep moest 

meerdere keren in quarantaine en dit had een enorme impact op alle betrokkenen. Snel handelen 

en korte communicatielijnen zijn van belang gebleken en we hebben gelukkig kunnen voorkomen 

dat de besmettingen zich hebben voortgezet. We hopen natuurlijk dat we na de vakantie een 

rustigere tijd tegemoet gaan.  

Er zijn versoepelingen aangekondigd door de regering, die per 28 april in gaan. Voor het onderwijs 

verandert er de komende tijd nog niets. De richtlijnen blijven van kracht en we zullen dus vooralsnog 

in de groepscohorten gescheiden blijven van elkaar. 

Wat dit betekent voor de activiteiten de komende periode is nog moeilijk in te schatten. We hopen 

op een versoepeling waardoor er meer mogelijk wordt. Welke activiteiten worden georganiseerd, 

wordt op schoolniveau bepaald in samenspraak met de medezeggenschapsraad.  

 

Ouderbetrokkenheidsonderzoek 

De termijn voor het invullen van dit onderzoek is bijna verstreken. Voor onze school is de respons 

52%. Wilt u het (alsnog) invullen? Het staat nog open tot 30 april.  


