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Start zomervakantie t/m 22 augustus
Rekeninloop
Na de meivakantie zijn we in alle groepen gestart met
een rekeninloop. Tijdens deze inloop spelen kinderen
rekenspelletjes die aansluiten bij de lesstof die is
behandeld. Op deze manier kunnen de kinderen met
en van elkaar leren en op een speelse manier extra
oefenen met de lesstof. We maken onder andere
gebruik van de spelletjes van de leskisten van ‘Met
sprongen vooruit’. Deze kisten hebben we het
afgelopen jaar voor iedere groep aangeschaft.
Nieuwe collega
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen.
Mijn naam is Anita Mol.
Ik woon in Hoogkarspel.
Ik ben getrouwd met Niels en samen hebben wij twee
dochters, Isa van 12 jaar en Marit van 9 jaar.
Vanaf 1 juni ben ik op woensdag bij De Dijkwerkers
werkzaam als administratief medewerkster.
Op dinsdag en donderdag werk ik op 2 andere
locaties van Stichting Openbaar Onderwijs Present.
Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest als assistent
drogist was het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Vorig schooljaar ben ik begonnen als penningmeester
op de school van mijn jongste dochter.

Dat vind ik zo leuk om te doen dat ik zocht naar een
baan waar ik deze vaardigheden kan toepassen.
Inmiddels heb ik al meerdere knuffels gekregen van
leerlingen, wat een warm ontvangst!
Met vriendelijke groet,
Anita Mol

Uitstroom VO
Inmiddels hebben alle kinderen de eindtoets gemaakt
en heeft iedereen zijn of haar advies binnen. De
uitstroom is als volgt:
VMBO basisberoepsgerichte leerweg: 2
VMBO kader/theoretische leerweg: 4
VMBO theoretische leerweg: 1
HAVO/VWO: 1
VWO: 1
Buiten spelen
Vanaf maandag 28 juni zullen we weer met de
groepen door elkaar buiten gaan spelen. Tot nu toe
hielden we de groepen steeds gescheiden, maar
dankzij de dalende cijfers en de positieve prognoses
kunnen we deze keuze maken.

Formatie
Het heeft even geduurd, maar inmiddels hebben we
de formatie rond. Helaas neemt Linda ( middenbouw )
aan het einde van dit jaar afscheid van ons. Zij zal gaan
werken op een andere school binnen Present.
Nell Klaver zal ons team komen versterken.
Dat betekent dat de indeling er volgend jaar als volgt
uit ziet:
KB: Esther ( alle dagen )
OB: Sonja ( ma-di-woe-do ) en Carina ( vrij )
MB: Daphne en Nell ( dagen nog niet bekend )
BB: Carina ( ma-di ) en Amanda ( woe-do-vrij )
IB: Ellen ( ma-di )
Onderwijsassistent: Kim ( maandag- en
woensdagochtend, donderdag )
Conciërge: José ( donderdagochtend )
Administratief medewerkster: Anita ( woensdag )
Op vrijdag 18 juni komt Nell op school om kennis te
maken met de kinderen die volgend jaar in de
middenbouw zitten.
Gymlessen
Vanaf volgend jaar hebben wij een vakdocent die
twee keer per week de kinderen van groep 3 t/m 8
gymles zal gaan geven in De Dars. De naam van deze
docent is Phen Konijn. Esther zal de gymlessen voor de
kleuters blijven verzorgen.

Meesterstukken
De laatste vrijdag van de zomervakantie hebben de
leerkrachten het eindgesprek over hun meesterstuk.
Al onze meesterstukken zijn inmiddels ingeleverd en
dat betekent dat we op deze vrijdag onze
jenaplanopleiding gaan afronden. Op 22 september
hebben we onze presentaties en de diplomauitreiking.
Eindfeest
Dit bijzondere jaar is echt al bijna achter de rug en dat
vieren we traditiegetrouw met een eindfeest. Het
thema van dit eindfeest is: pyjama.
De ochtend duurt van 9.00 uur tot 12.15 uur.
De kinderen mogen als ze dat willen in een pyjama
naar school komen. We maken er een gezellige
ochtend van en we zorgen er voor dat we samen op
een fijne manier afsluiten.
We willen iedereen ontzettend bedanken voor de
samenwerking van het afgelopen jaar en we wensen
jullie allemaal een

