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Juni 2020 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
De volgende kinderen zijn de afgelopen 
periode gestart of aan het wennen: 
Groep 1/2 Beren: Coert Hazendonk, Emine 
van Rooijen, Thirza de Jong, Mike van Heezik, 
Yasmina Damnati en Lyén Meijer. 
Groep 1/2 Vossen: Duco Dolmans, Ninthe 
Kroon en Lisa Brenninkmeijer. 
Groep 3: Lucas Kans. 
Groep 4: Inaya en Selsabiel Damnati, Liz 
Zuidam, Maud en Sterre van den Born. 
Groep 5: Sem van Zwam en Sarah de Jong. 
Groep 6: Jasmine Buijs, Lody de Jong en Timo 
Kans. 
Groep 7: Sanne van Zwam. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 

 
BLIJ NIEUWS 
Juf Merel verwacht halverwege december 
haar tweede kindje. Over de vervanging hoort 
u later meer. 
 

RAPPORTEN EN 
RAPPORTGESPREKKEN  
In groep 1 krijgen de kinderen een geschreven 
verslag. De kinderen in groep 2 krijgen een 
rapport vanuit het Bosos 
Ontwikkelingsvolgmodel. Voor de 
rapportgesprekken van groep 1 en 2 gaat u 
een e-mail krijgen van de leerkrachten om via 
Social Schools een tijd te reserveren. Het zijn 
10-minuten gesprekken. 
 
De kinderen krijgen de verslagen en rapporten 
in een blauwe rapportmap mee naar huis.  

 
Op vrijdag 3 juli krijgen de kinderen van groep 
3, 4, 5 en 6/7 hun rapport mee. De kinderen 
van groep 7/8 krijgen het rapport op maandag 
6 juli, omdat groep 8 en juf Sanne van 1 t/m 3 
juli op kamp zijn. 
In de week van 6 t/m 9 juli zijn de 
rapportgesprekken voor de kinderen van 
groep 3 t/m 7.  
We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen 
meepraten. Als uw kind in groep 4 zit, mag 
hij/zij bij het gesprek aanwezig zijn. Zit uw 
kind in groep 5, 6 of 7, dan wordt verwacht 
dat hij/zij erbij is.  
Inschrijven voor de gesprekken voor de 
kinderen in groep 3 t/m 7 kan van woensdag 1 
juli, 17.00 uur t/m vrijdag 3 juli 17.00 uur. 
 

CITOTOETSEN 
Door de afgelopen tijd van thuiswerken en 
daarna een paar weken maar voor de halve 
schooltijd aanwezig zijn op school, is het 
afnemen van de Cito-toetsen (einde 
schooljaar) nu geen vanzelfsprekendheid. Wij 
mogen als school daar zelf een weloverwogen 
beslissing in nemen en wij hebben daarin als 
team de volgende keuze gemaakt: 
In groep 3 worden de leestoetsen, de CITO 
toets Spelling en Begrijpend lezen in deze 
maand afgenomen. De kinderen van deze 
groep hebben het lees- (en daarmee ook het 
spellingproces) doorlopen en dat kunnen we 
dus prima toetsen. Voor rekenen hebben wij 
besloten te volstaan met de methodetoetsen 
van “Wereld in Getallen”. Hiermee hebben de 
leerkrachten een volledig beeld van het niveau 
van de kinderen. 
In groep 4 t/m 7 worden geen Cito-toetsen 
afgenomen. We gaan het komende schooljaar 
voor de vakken rekenen, spelling en taal weer 
door met Snappet.  De overzichten in Snappet 
geven de leerkrachten een duidelijk beeld van 
welke leerstof de kinderen beheersen en waar 
ze nog aan moeten werken. 
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Komend schooljaar zullen in groep 8, in 
verband met het kunnen vaststellen van de 
prognose voor het voortgezet onderwijs, in 
november 2020 de Cito-toetsen B8 (=begin 
groep 8) worden afgenomen. 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd 
te hebben over het wel of niet afnemen van 
de toetsen. 
 

FORMATIE 
Over de groepsindeling en de personele 
bezetting van het komend schooljaar, wordt u 
maandag 22 juni geïnformeerd.  
 

ACTIVITEITEN DIE NIET DOORGAAN 
DIT SCHOOLJAAR 

 Koffiemomenten; 

 Inloopmomenten voor ouders; 

 Doelessen; 

 Schoolreis; 

 Schoolfotograaf; 

 Excursies; 

 Activiteiten van Kunst Centraal; 
 

TIJDELIJKE HUISVESTING 2 (THV2) 
Het gebouw is inmiddels opgeleverd.  
In de periode tot aan de zomervakantie gaan 
we twee lokalen inrichten, zodat er na de 
vakantie kan worden gestart. Wij hebben 
ervoor gekozen om met 2 bovenbouwgroepen 
te gaan starten in de tijdelijke huisvesting. 
 

DOORSCHUIFMIDDAG 
Maandagmiddag 13 juli gaan de kinderen naar 
de groep en de leerkracht, waar ze het 
komend schooljaar bij zitten. 
 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek 
naar een ouder, die samen met de al zittende 
ouders, onderdeel wil uitmaken van de 
oudergeleding van de MR. 

Bent u geïnteresseerd in deelname in de MR 
dan kunt u zich tot uiterlijk 1 juli 2020 uur 
aanmelden als kandidaat.  Graag ontvangen 
wij uw aanmelding als kandidaat via een e-
mail naar avanputten@o2a5.nl met als titel 
MR-kandidaat/oudergeleding.  
Mochten er meerdere kandidaten zijn dan zal 
er een verkiezing worden gehouden op een nog 
nader te bepalen datum.  
 
Wat doet een MR? 
In de MR spreekt u mee over allerlei 
onderwerpen die met de school en het 
onderwijs te maken hebben. U bent actief 
betrokken bij de besluitvorming over het 
beleid op school. U denkt mee met de 
schoolleiding/het bestuur, toetst haar 
besluiten en heeft bij bepaalde besluiten 
instemmings- of adviesrecht. De MR praat 
bijvoorbeeld mee over de visie van de school, 
nieuwbouw, de kwaliteit van het onderwijs, de 
voorzieningen, arbeidsomstandigheden etc. 
De MR Meester Vosschool bestaat op dit 
moment uit 2 leerkrachten en 2 ouders. Een 
goed functionerende MR kan samen met de 
ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan 
de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en 
veiligheid op school. 
 
Wat vragen wij van u? 
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is 
voor ouders vrijwilligerswerk. 
Wij vragen van u:  
- Interesse in schoolbeleid en schoolregels. 
- Affiniteit met vergaderen en het 

voorbereiden van vergaderingen (lezen 
van stukken) 

- Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen.  
Dit zijn 6 vergaderingen per schooljaar. 
De vergaderingen zijn op Werelds in 
Vianen. 

- Een kritische én open houding 
- Naast deelname aan de MR ook 

deelnemer zijn in de Cluster 

mailto:avanputten@o2a5.nl


 

3 

 

Medezeggenschap en adhoc bereid zijn 
om aan de GMR deel te nemen. Meer 
informatie hierover kunt u nalezen op de 
site van onze stichting O2A5. 
www.o2a5.nl 

Mocht u verdere informatie of vragen hebben 
stel ze dan gerust aan de ouders die 
momenteel zitting hebben in de MR. U kunt 
zich wenden tot Wieteke Conen (moeder van 
Yara in groep 3 Raùl groep 2) en Melanie van 
Deursen (moeder van Daan in groep 2). 
 

HACKSHIELD 
BERICHT VANUIT GEMEENTE 
VIJFHEERENLANDEN: 
In de gemeente VHL gaan we een leuk en 
leerzaam online spel (#Hackshieldbattle) 
spelen met kinderen van 8 tot en met 12 jaar. 
Dit doen we in samenwerking met de politie. 
Doel van het spel is om kinderen weerbaar te 
maken op internet en hen samen met ouders 
en grootouders op een leuke manier bewust 
te laten worden van digitale onveiligheid en 
wat daartegen gedaan kan worden. Zeker de 
afgelopen maanden is nogmaals gebleken hoe 
belangrijk maar ook kwetsbaar ons digitale 
leven is. Vandaar dat het van belang is om het 
bewustzijn juist nu te vergroten!   
  
Het online spel duurt van 24 juni tot en met 8 
juli.  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief, vindt u een 
brief van de teamcaptain van VHL, 
burgemeester Sjors Fröhlich. In deze brief 
wordt precies uitgelegd wat de bedoeling is. 
  
 

DE TALENT ACADEMY 
Vind jij het ook zo leuk om op het podium te 
staan of om de kunstenaar in jezelf te 
ontdekken? Nou, dan ben je bij De Talent 
Academy precies op de juiste plek! Alle lessen 
die hieronder benoemd staan vinden plaats op 
woensdagmiddag in het Dorpshuis vanaf 

september 2020. Nieuwsgierig geworden en 
wil je meer informatie of direct inschrijven? 
Ga naar www.DeTalentAcademy.nl 
De Theaterschool  
Onder begeleiding van een professional uit 
het vak leer jij de fijne kneepjes van het 
toneelspelen. Wees niet bang, je hoeft geen 
ervaring te hebben om mee te spelen tijdens 
onze lessen. De Kunstcoach zoekt samen met 
jou naar jouw acteertalent en de rol die het 
best bij je past. 
Theaterschool I: 4- 6 jaar (groep 1 t/m 2) 
Theaterschool II: 7 - 9 jaar (groep 3 t/m 5) 
Theaterschool III: 10 - 12 jaar (groep 6 t/m 8) 
Het KunstAtelier   
Houd jij van tekenen, schilderen en mooie 
dingen maken op papier? Dan is het 
KunstAtelier iets voor jou! Onder begeleiding 
van een professionele Kunstcoach leer jij om 
alle creativiteit die in je hoofd zit op papier te 
zetten! 
KunstAtelier I: 4-6 jaar (groep 1 t/m 2) 
KunstAtelier II: 7-9 jaar (groep 3 t/m 5) 
KunstAtelier III: 10-12 jaar (groep 6 t/m 8) 
 

 
 
 

BUURT AED’S HAGESTEIN 
Inmiddels zijn we de derde actie voor de buurt 
AED's gestart. De eerste 2 zijn succesvol 
afgesloten.  
Heeft u een voorstel waar we de buurt AED's 
in Hagestein kunnen plaatsen? Laat het ons 
weten via hagesteinvitaal@gmail.com. 

• Stevige buitenkast met pincodeslot 
• 5 jaar onderhoud en service 

http://www.o2a5.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.detalentacademy.nl%2F&data=01%7C01%7Cavanputten%40o2a5.nl%7C1e37dc9d4b5940b3ae8608d8087d897d%7Cf394df3165ef43779549ee2ff33d5e6f%7C0&sdata=LoP2VhW%2Ft1Cj7GvAbtslvCOQ7ZlL0LgGCBOSebmS8ao%3D&reserved=0
mailto:hagesteinvitaal@gmail.com
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Heeft u nog niet gedoneerd en wilt u dit 
alsnog doen? Zo kunt u doneren voor onze 
derde Buurt AED: 
Doneer voor onze BuurtAED: 
Ga naar BuurtAED.nl en zoek de actie: BUURT 
AED HAGESTEIN 
Kies Doneer nu en bepaal uw bijdrage 
Doneer met naam of anoniem 
Betaal eenvoudig via iDeal 
Alvast bedankt! 

 

MET UW SKILLS BENT U 
WAARDEVOL IN HET ONDERWIJS 
Het basisonderwijs heeft, ook in onze regio, 
nu en in de komende jaren plek voor 
gemotiveerde nieuwe leerkrachten.  
Heeft u in het verleden in het basisonderwijs 
gewerkt of overweegt u een carrièreswitch 
naar het basisonderwijs. Via de website 
www.voordeklas.nl kunt u bekijken of het vak 
leerkracht iets voor u is en kunt u de 
verschillende routes naar het leraarschap zien.  
Deze oproep kunt u ook delen met uw 
kennissen. Op de website vindt u aan de 
rechterzijde knoppen waarmee u (met één 
klik) de website deelt via social media.  
Wij nodigen u graag uit om de mogelijkheden 
te verkennen of om de oproep te delen. 
Samen zorgen we voor voldoende goede 

leerkrachten, voor nu en voor de toekomst.  
 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 24 juni  
– Plandag, de kinderen zijn vrij; 

Vrijdag 3 juli 
– Tweede rapport groep 3, 4, 5 en 6/7; 

Maandag 6 juli 
– Tweede rapport groep 7/8; 

Maandag 6 t/m donderdag 9 juli 
– Rapportgesprekken groep 3 t/m 7; 

Maandag 13 juli 
– Doorschuifmiddag; 

Dinsdag 14 juli 
– Afscheidsavond voor groep 8; 

Vrijdag 17 juli 
– 12.00 uur – start zomervakantie. 

Maandag 31 augustus 
– Start nieuw schooljaar. 

 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 


