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Belangrijke data:
● woensdag 23 juni studiemiddag alle leerlingen om 12.00 uur uit
● dinsdag 29 juni                           letter diploma uitreiking gr.3       online 13:15
● maandag 5 juli studiedag alle leerlingen vrij
● dinsdag 6 juli studiedag alle leerlingen vrij

Belangrijk om te weten:
Creatief profiel van de school
De Zilvermaan Bloemstede gaat voor een
creatief profiel. Naast het goed neerzetten van
de basisvakken, willen we de creatieve
ontwikkeling van kinderen stimuleren. We willen
graag ieder kind de gelegenheid bieden om hun
talent te ontdekken en ontwikkelen, op elk
gebied: Dit doen we op 4 manieren:

1. Creatief lesgeven: Veel samenwerken,
mindmaps, projecten, bewegend leren
enz

2. Creatieve oplossingen: mediatoren, De
Vreedzame School, oudere kinderen
helpen kleuters

3. Creatieve activiteiten: Culturele
voorstellingen, kunstenaars in de klas,
themaweken met creatieve activiteiten,
meer muziek

4. Creatief contact met ouders: Parro app
uitbreiden, open podium, werkinloop, van
rapport naar portfolio.

We hebben gekozen voor een creatief profiel omdat dit goed is voor de breinontwikkeling, kinderen
hier innovatief van leren denken en ze op een andere manier bezig zijn dan uit boeken leren. Op
deze manier krijgt ieder kind de kans om zijn talent optimaal te ontwikkelen.

Het profiel gaat steeds meer vorm krijgen. Volgend schooljaar volgt meer informatie.
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Vragenlijst tevredenheid ouders
35% van de gevraagde ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Deze ouders zijn heel tevreden over
onze school. Jullie geven terug dat de sfeer op school goed is, de lessen aansluiten bij het niveau
van de kinderen en de communicatie prima is. Als cijfer krijgen we een 7,9. Een resultaat om trots
op te zijn. Via deze nieuwsbrief willen wij u bedanken voor uw tijd en moeite om de vragenlijst in te
vullen.

Vragenlijst tevredenheid kinderen
Ook de kinderen mogen een vragenlijst invullen over de school. 75% van de kinderen heeft dit
gedaan. De kinderen zijn gelukkig ook heel tevreden over de school. Ze voelen zich veilig en de
lessen zijn leuk en duidelijk. Er gebeuren soms wel wat dingetjes, maar de kinderen geven aan dat
dit door leerkrachten wordt opgepakt en opgelost. Als cijfer krijgen we van de kinderen een 8,4.
Als team zijn we blij dat zowel ouders als kinderen zo tevreden zijn over de school.

Eindtoets groep 8
In april heeft groep 8 de eindtoets gemaakt. Altijd spannend voor de kinderen. Ze hebben het goed
gedaan. Het landelijke gemiddelde ligt op 534,5. Groep 8 heeft samen een gemiddelde gescoord
van 535, netjes boven het landelijke gemiddelde.
Alle kinderen hadden al een school gevonden, nu zijn ze bezig met het afsluiten van de
basisschool.

Rapporten en gesprekken
De laatste schoolweken zijn aangebroken. In groep 3 ™ 7 worden de eindtoetsen van cito
afgenomen. Op vrijdag 2 juli krijgen de kinderen rapport 2 mee.
Woensdag, donderdag en vrijdag 7-8-9 juli zijn er gesprekken. Deze vinden nog online plaats.
Over het inplannen van de groepsgesprekken neemt de leerkracht nog contact met u op.

Corona
Er zijn op dit moment geen nieuwe aanvulling rondom Corona. Onderstaande stukje stond
ook in de Zilvermail van maart.
We blijven handen wassen en in groepen werken. Bij het buiten spelen heeft elke groep zijn eigen kant om
mee te spelen. Zo worden de groepen onderling niet gemixt en werken we in cohorten (bubbels).
Het blijft belangrijk om thuis te blijven bij klachten die horen bij COVID-19, zoals (neus)verkouden, keelpijn
en hoesten. Wilt u thuis goed afwegen of uw kind naar school mag komen? Mochten de klachten op school
ontstaan, dan bellen we u om uw zoon/dochter op te halen. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij
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weer naar school komen. Uw kind mag ook naar school komen bij een afgenomen test met een negatieve
uitslag. Als de (milde) klachten langer dan een week aanhouden, mag het kind ook naar school. Dit gaat
altijd in overleg met Addy of Femke.

Zomerfeest woensdag 14 juli
Elk jaar sluiten we het schooljaar met een feest af. Omdat het onduidelijk is wat er dit jaar wel/niet
mag in juli, hebben we besloten het zomerfeest alleen met de kinderen te vieren. De MR en OR
hebben hiermee ingestemd.
Op woensdag 14 juli sluiten we het schooljaar gezellig af met de kinderen van groep 1 ™ 7. Dit
gebeurt onder schooltijd. Op donderdag 15 juli ruimen we in de groepen alles op en kan om 14.15
uur de zomervakantie beginnen. Begin juli volgt er meer informatie.
Voor groep 8 is dit de laatste dag. Zij hebben een eigen programma tot 11.00 uur. Daarna start hun
vakantie.

Leuk om te weten:
Louise heeft een zoon
Op 18 april 2021 is Finn geboren, de tweede zoon van Louise. Alles is goed gegaan. Louise geniet
enorm van dit tweede wonder en Fedde loopt er als grote broer trots omheen.
Louise zal tot de zomervakantie nog verlof hebben. Na de zomer neemt ze haar taken als intern
begeleider weer over van Lise ter Bogt.
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