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Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen,
Wat vliegt de tijd! Het laatste stukje van het schooljaar is aangebroken. We zijn in alle
klassen natuurlijk nog hard aan het werk, de Citotoetsen worden afgenomen en ook
het ‘gewone’ werk loop nog door. Ook zijn we weer druk in de moestuinen en het is
zo leuk om te zien hoe kinderen hier enthousiast van worden en veel van leren. (Ook
het team leert er trouwens veel van, we zijn niet allemaal met groene vingers
geboren.)
De schilders in de gangen zijn klaar met hun werk en we zijn blij met het eindresultaat.
In de zomervakantie worden er waarschijnlijk nieuwe vloeren in alle lokalen gelegd
om onze school weer een frisse uitstraling te geven.
En ook het plein gaat aangepakt worden! We hebben zojuist gehoord dat op 24 juni
gestart wordt met het bouwen van het nieuwe speeltoestel.
Volgende week vrijdag, 14 juni mail ik u de groepsindeling voor het nieuwe
schooljaar. Dit is een afgesproken datum zodat alle Proceon-scholen op hetzelfde
moment deze informatie bekend maken.
Voor nu wens ik u alvast een fijn weekend!
Een hartelijke groet, namens het hele team,
Willemien Trommel

Ons nieuwe speeltoestel!

VERLOFAANVRAGEN
Regelmatig krijgen wij vragen over de mogelijkheid om verlof aan te vragen voor één
of meerdere schooldagen. Verlof kan worden aangevraagd als er sprake is van
gewichtige omstandigheden. Dit kunnen belangrijke gebeurtenissen zijn in de
familiesfeer, zoals bijvoorbeeld een jubileum, trouwerij of begrafenis, maar ook
religieuze feestdagen.
Per jaar mag u maximaal voor 10 schooldagen verlof aanvragen met gewichtige
omstandigheden als reden voor verlof. Als er verlof aangevraagd wordt voor meer dan
10 schooldagen, beslist de leerplichtambtenaar of dit wordt toegekend.
Wanneer u verlof wilt aanvragen, kunt u bij Leida van Dijk een aanvraagformulier
ophalen. Ook kunt u dan de verlofregeling meekrijgen.
De aanvraag dient u ruim van tevoren, schriftelijk in bij de directie. Alleen zij kunnen
hierover beslissen. De meeste aanvragen zijn eenvoudig te beoordelen. Er zullen altijd
bijzondere aanvragen zijn. Een goede onderbouwing is dan noodzakelijk. Deze
aanvragen zullen altijd naar eer en geweten en met de landelijke verlofregeling in het
achterhoofd behandeld worden.
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties om is in principe niet toegestaan, tenzij u
kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens schoolvakanties op vakantie kunt gaan
en als het vakantieverlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie valt. Ook
dit dient u ruim van tevoren schriftelijk aan te vragen.
NIEUW LID MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Sinds enige tijd is de oudergeleding van onze MR weer voltallig. We zijn heel blij dat
Geralda Arp deze taak op zich wil nemen! Hierbij stelt zij zich aan u voor:

Ik ben Geralda Arp-Lamme, 37 jaar, getrouwd en we hebben 2
kinderen. Danique zit in groep 1. Kyano is 2,5 dus het duurt nog
even voordat hij naar school mag. Daarnaast heb ik een eigen
administratiekantoor in Hilversum.
Sinds april zit ik in de medezeggenschapsraad (MR) van school. Je
hebt nu de mogelijkheid om mee te praten en adviezen te geven
over wat er in en rondom de school gebeurt. Dit geeft je ook
nieuwe inzichten.
Helaas gaat Benita stoppen met de MR dus we zijn op zoek naar
een nieuwe ouder die het leuk vindt om mee te praten en te denken. Je kan je
aanmelding mailen naar MR.vanhasselt@proceon.nl
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de oproep voor een nieuw MR-lid.

RAPPORTENGESPREKKEN
Op donderdag 27 juni en maandag 1 juli zijn de rapportengesprekken. Van de
leerkracht van uw kind heeft u een link ontvangen naar het rooster. U kunt dan zelf
een tijd kiezen. Vanaf groep 5 mogen de kinderen bij de gesprekken aanwezig zijn.
De gesprekken vinden weer plaats in de aula van onze school. Voor de schuifwand
kunt u een kopje koffie drinken, achter de schuifwand vinden de gesprekken plaats.

EINDTOETS GROEP 8
Onlangs hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van de DIA-Eindtoets mee naar
huis gekregen. De gemiddelde score van de groep is net als voorgaande jaren boven
het landelijk gemiddelde. Uiteraard zijn we daar heel blij mee. Dit is een opsteker voor
de kinderen en de leerkrachten die hard gewerkt hebben om dit mooie resultaat te
halen!

WATERPOKKEN
De ouders van groep 1 en 2 hebben het wel gemerkt de afgelopen weken: veel
kinderen hebben waterpokken (gehad). Gelukkig is zijn bijna alle kinderen er
inmiddels weer vanaf.

VERKEERSEXAMEN GROEP 8
Op dinsdag 18 juni, tussen 9:30 uur en 11:30 uur, doet groep 8 het praktisch
verkeersexamen op de fiets. Juf Maartje is op zoek naar ouders, opa’s en oma’s,
broers en zussen die bij de verschillende posten willen staan om daar te beoordelen
of de kinderen zich veilig gedragen in het verkeer. Helpt u mee? Opgeven kan bij juf
Maartje.

LEGE BATTERIJEN INZAMELEN
Sinds enige tijd hebben wij een inzamelton van Stibat voor lege
batterijen. Voor elke kilo lege batterijen ontvangen wij een
spaarpunt. Met die spaarpunten kunnen we schoolspullen
bestellen. Denk aan een springtouw, step of computerspellen.
Of een donatie aan een goed doel!
Op deze manier zorgen we voor een schoner milieu, en sparen we
voor mooie materialen. De inleverton staat in de kamer van juf Leida.
Helpen jullie mee met sparen?

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Van Centrum Jeugd en Gezin ontvingen wij informatie die
wij graag met u willen delen. Dit betreft de start van
preventiegroepen

in

Hilversum,

direct

na

de

zomervakantie, voor kinderen die thuis te maken krijgen
met spanningen rond de gezondheid van een ouder.
Het betreft preventiegroepen voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar:
Piep zei de muis (4 t/m 7 jaar) 14 bijeenkomsten op dinsdag- of woensdagmiddag
Doe-praat groep (8 t/m 12 jaar) 9 bijeenkomsten op dinsdag- of woensdagmiddag
Time4u (12 t/m 16 jaar)
Iedereen vanaf 4 t/m 16 jaar die thuis stress en
spanningen ervaart, bijvoorbeeld door echtscheiding of
een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen is
welkom in de preventiegroepen. Meedoen aan een groep
is gratis. Aanmelden is geheel vrijblijvend. Na het
kennismakingsgesprek kunnen ouder en kind beslissen
of ze mee gaan doen. Er wordt geen dossier opgebouwd.
Aanmelden

kan

door

een

mail

te

sturen

naar

KOPP/KVO@arkinjeugd.nl

U kunt ook bellen met Lizet Gerrits: 06-43758322. Een app sturen mag ook.
Voor verdere informatie en filmpjes over de groepen kunt u terecht op de website van
Arkin Jeugd en Gezin. Let op: dit is de website van de afdeling Amsterdam, waarop u
voorbeelden kunt zien en informatie kunt vinden. De opzet van de preventiegroepen
in Hilversum is hetzelfde. https://www.arkinjeugdengezin.nl/preventie/

Arkin Preventie Jeugd

Versa Welzijn

Jellinek Preventie

KINDEROEFENTHERAPIE
Kinderen

bewegen

van

nature

veel.

Spelenderwijs oefenen kinderen zo hun spieren,
zintuigen en motoriek (dit betreft zowel de
fijne- als de grove motoriek). Bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het
kind. Op die manier leren ze vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.
Soms verloopt deze ontwikkeling niet als vanzelfsprekend en lukt het niet om
bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen.
Sinds een paar maanden is Karlijn Dikhoff bij ons op school aanwezig op de
dinsdagmiddag.

Zij

is

kinderoefentherapeute en

behandelt

kinderen

met diverse motorische problemen. Denk hierbij aan:


Moeilijkheden met het schrijven



Niet goed mee kunnen komen met de gymlessen



Vaak vallen



Niet kunnen fietsen



Fijn motorische vaardigheden moeilijk vinden zoals het knippen, knutselen en

kleuren


Houterig bewegen



Niet kunnen hinkelen of huppelen



Slecht vormen, cijfers en letters herkennen bij rekenen en schrijven



Balspellen lastig vinden



Niet goed stil kunnen zitten

Doordat de behandeling plaats vindt op school kunnen de motorische vaardigheden
direct in de dagelijkse situatie van het kind worden geoefend. Denk hierbij aan de
gymles, het buitenspelen en het schrijven in de klas.
De vaardigheden worden spelenderwijs en op het niveau van het kind aangeleerd.
Indien er motorische ondersteuning gewenst is, kan er een aanmeldformulier
verkregen worden bij de leerkracht. Omdat de therapie op school plaatsvindt is een
verwijzing (voor kinderoefentherapie) van de jeugd- of huisarts noodzakelijk. De
behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering en hebben geen invloed
op het eigen risico.
Mocht u vragen hebben over de motorische ontwikkeling van uw kind, kom gerust
een keer langs of neem contact op.
E: Info@oefentherapiehetgooi.nl

T: 035-6226304

KALENDER JUNI
10 juni

Pinksteren – alle leerlingen vrij

11 juni

groep 1 - 4 vrij

14 juni

spelletjesochtend groep 1 – 4

21 juni

studiedag team – alle leerlingen vrij

27 juni

rapportengesprekken

KALENDER JULI
1 juli

rapportengesprekken

3 juli

rapport mee naar huis

10 juli

afscheid groep 8

12 juli

alle leerlingen om 12 uur uit

In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, die begin juli verschijnt, kijken we
vooruit naar schooljaar 2019-2020. In die nieuwsbrief staan ook de vakanties,
studiedagen en vrije dagen voor het nieuwe schooljaar.

