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Formatie
We zijn al een tijdje druk bezig met het vormen van onze groepsindeling voor volgend
schooljaar. We begrijpen dat ouders nieuwsgierig zijn en zullen u daarom zo goed mogelijk op
de hoogte houden. Op dit moment weten we in ieder geval dat we weer 6 groepen kunnen
maken volgend schooljaar. De indeling is hetzelfde als in het huidige schooljaar: Twee
kleutergroepen, een enkele groep 3 en verder de combinatiegroepen 4/5, 5/6 en 7/8.

Personele bezetting
De invulling door leerkrachten is op dit moment nog niet helemaal rond. Juffrouw Daniëlle zal
tot november met zwangerschapsverlof zijn. Daarna komt zij parttime terug. Voor nu hebben
we vervanging tot aan de zomervakantie weten te regelen in de persoon van juffrouw Sanne
Bossers. Na de zomervakantie heeft juffrouw Sanne een vaste baan in Oud Gastel en zullen we
een andere oplossing moeten vinden.
Juffrouw Helma heeft een hernia en een breuk in haar pols als gevolg van een val. Zij wordt op
maandag en dinsdag vervangen door Meester Peter van de Rijke. Helaas was deze zelf ook ziek
en zijn er andere invallers in groep 4/5 geweest. Op vrijdagochtend wordt groep 2 nu door
juffrouw Antoinette gedaan.
Op het einde van het schooljaar, donderdag 13 juli, neemt juffrouw Jeanne afscheid van onze
school. Zij zal gaan genieten van haar prépensioen. De rol van IB’er zal worden overgenomen
door juffrouw Joselien. Zij zal een deel van de week ambulant zijn en een deel lesgeven.
Op vrijdag 12 mei hebben we afscheid genomen van John Oostendorp. John heeft ruim een half
jaar op ’t Bossche Hart gewerkt als vervanger van onze vaste conciërge Richard. Gedurende
enige tijd hadden we de luxe dat zij beiden op onze school werkzaam waren. We hebben
genoten van John als collega en wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan!

Verkeer
Op donderdagochtend 29 juni komt er een vrachtwagen van rijschool Peter Jansen naar
school voor het Dode Hoekproject. Het gaat om de groepen 7/8, 5/6 en 4/5. De groepen
worden begeleid door twee hulpouders die op de kinderen letten tijdens de uitleg.

Hekjes voor de school
Op verzoek van de school heeft de gemeente Halderberge
snelheidsremmende hekken geplaatst op het pad bij de
hoofdingang van de school. Behendige fietsers lukt het nog wel
om zigzaggend door de hekjes te manoeuvreren, maar het
gevaar dat snel rijdende fietsers opleverden voor onze
schoolkinderen is verdwenen.

Bloemenmarkt
Onze jaarlijkse bloemenmarkt heeft weer een mooi bedrag opgeleverd: In totaal werd er
€758,77 verdiend met de verkoop van de bloemen.

Logopedie
Het bestuur van onze school, de Borgesiusstichting, heeft expertise op het gebied van
logopedie ingekocht. Deze wordt op al onze scholen ingezet in groep 1. Er worden kleuters
gescreend en er wordt een taalactiviteit geobserveerd. Het doel van de screening is het
vroegtijdig onderkennen van spraaktaalproblemen. Hierdoor kunnen de juiste stappen
genomen worden om eventuele achterstanden te voorkomen en te beperken. Een goede
spraaktaalontwikkeling is namelijk van groot belang voor de totale ontwikkeling van uw kind
gedurende zijn of haar schoolloopbaan. Ouders van de kleuters die worden gescreend, worden
hiervan op de hoogte gesteld.

Centrale eindtoets
Het schooladvies voor onze schoolverlaters is gebaseerd op de resultaten en werkhouding van
de leerlingen in de klas en wordt in februari in een gesprek toegelicht aan de leerlingen en
ouders. In april wordt de centrale eindtoets afgenomen. De uitslag hiervan kan eventueel
leiden tot een bijstelling van het advies naar boven, maar nooit tot een lager advies. Toch
waren onze leerlingen van groep 8 ook dit jaar weer uiterst gemotiveerd om een goede
eindscore te behalen. De groep haalde een prachtige gemiddelde score van 541,3 (het
landelijke gemiddelde was 535,6 op een schaal van 500 t/m 550). Knap gedaan! Een
compliment voor de inzet van de leerlingen en de leerkrachten van onze school!

Toverbosch
HOERA! kinderopvang 't Toverbosch bestaat al 1 jaar. Kom je dit ook met ons vieren op
zaterdag 2 september van 10:00 - 13:00.

