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CONTACTGEGEVENS

AGENDA
e

2 Rapport mee
naar huis
Oudergesprekken
n.a.v. 2e rapport
Schoolafsluitingsdag
Musical groep 8
Zomervakantie

Start schooljaar
2020-2021
Startgesprekken
begin schooljaar
groep 1 t/m 8

vrijdag 16 juli
week van 19 juli
woensdag 21 juli
woensdag 21 en
donderdag 22 juli
vrijdag 23 juli om
12 uur voor alle
groepen
maandag
6 september
week van
27 september

EINDE SCHOOLJAAR
U bekijkt hier alweer de laatste
nieuwsbrief van dit schooljaar. Het was
wederom een bewogen jaar. Een jaar
waarin een aantal groepen één of
meerdere keren in quarantaine ging. Ook
hadden we opnieuw een lockdown. Maar
wat kunnen we trots zijn op hoe wij het
thuisonderwijs geregeld hebben. We
kregen daarvoor veel complimenten. En
als we zo eens om ons heen kijken dan
denken wij dat wij het hier op de Deken
Wehmeijerschool echt goed gedaan
hebben. Het was meer dan wat
contactmomenten; er is gewoon online
lesgegeven! Trots zijn wij ook op hoe de
kinderen thuis gewerkt hebben. Zij
hebben zich meteen aangepast aan de

nieuwe situatie en ze hebben hard
gewerkt. En dan als laatste willen we toch
ook zeker de ouders niet vergeten. Wij
snappen dat het heel wat is om thuis te
werken, de kinderen op te vangen en er
dan ook nog voor te zorgen dat ze op tijd
achter de laptop zitten en hun werk
maken. Maar het lukte! Dus ook op de
ouders mogen we trots zijn. Niet alles kon
doorgaan dit jaar, maar we hebben o.a.
Sinterklaas kunnen ontvangen, de
Koningsspelen in aangepaste vorm
gevierd, het kamp is doorgegaan en ook
de musical zal live uitgevoerd worden. En
omdat niet alles door kon gaan zullen we
in de laatste week met een mooi
spektakel afsluiten. We willen de
Oudervereniging daar vast hartelijk voor
danken. Daarna gaan we van de
welverdiende vakantie genieten. We
hopen dan na zes weken te starten aan
een jaar zonder allerlei maatregelen.
Maar mochten er wel weer maatregelen
komen, dan gaan we er weer voor met z’n
allen. Samen kunnen we veel aan!
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NIEUWS OVER
HET SCHOOLJAAR 2020-2021
1.Vakantietijden en studiedagen
Studiedag
20 september 2021
Personeelsdag
13 oktbober 2021
bestuur
Herfstvakantie
25 oktober t/m 29
oktober 2021
Kerstvakantie
27 december 2021
t/m 7 januari 2022
Studiedag
7 februari 2022
Carnavalsvakantie
28 februari t/m
4 maart 2022
Tweede Paasdag
18 april 2022
Meivakantie
25 april t/m
6 mei 2022
Hemelvaart
26 en 27 mei 2022
Tweede
6 juni 2022
Pinksterdag
Studiedag
4 juli 2022
Studiedag
11 juli 2022
Zomervakantie
25 juli t/m
4 september 2022
2. Studiedag missie en visie
De eerste studiedag in het nieuwe
schooljaar, op 20 september 2021, zal in
het teken staan van de missie en visie van
onze school. We zullen samen de huidige
missie en visie gaan bekijken en gaan
kijken of wij daar nog met het volledige
team achter staan. Wat willen we
behouden en wat willen we aanpassen?
Wat zijn onze kernwaarden? Wat vinden
wij belangrijk? Natuurlijk zal er bij
wijzigingen overleg zijn met de MR en
zullen we u inlichten. We willen op deze
dag ook bekijken wat onze
speerpuntenthema’s zijn in het komende
jaar. Eén daarvan is al bekend. Dat is
begrijpend lezen. Hoe kunnen we dat nog
beter aanpakken? We werken steeds een

aantal weken aan een speerpunt/thema
en uiteindelijk maken we afspraken met
elkaar. U zult van ons horen waar we aan
gaan werken.

3. Nieuwe methode levensbeschouwing
Wij hebben tijdens de laatste studiedag
een inspiratiesessie gehad met dhr. Jos
Roemer. Na deze sessie hebben we, als
team, met elkaar nagepraat en besloten
dat we in het nieuwe schooljaar starten
met de methode Samen Leven. In deze
methode worden religieuze praktijken
gepresenteerd in de vorm van
voorwerpen uit de vijf grote godsdiensten
(Christendom, Islam, Jodendom,
Hindoeïsme en Boeddhisme). Met deze
voorwerpen worden symbolen, verhalen,
rituelen en feesten duidelijk gemaakt. Om
een levensbeschouwelijke kijk op het
leven te bevorderen wordt de leefwereld
van de leerlingen in de lessen betrokken.
Deze methode sluit aan bij de wet op
burgerschap en wel op het punt dat
leerlingen kennis moeten krijgen over de
maatschappelijke diversiteit. Omdat wij
een katholieke school zijn, willen wij de
nadruk leggen op het Christendom. Bij
deze methode zitten dan ook kerst- en
paasprojecten.
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Zo kunnen wij van deze feesten meer
maken dan eten en eieren zoeken.

4. NPO gelden
Zoals u vast in het nieuws gehoord zult
hebben, komt er veel geld naar het
onderwijs. Voor iedere leerling krijgen wij
volgend jaar € 700 om aan de gevolgen
van het onderwijs tijdens Corona te
werken. We zijn daarvoor diverse keren
met het team bij elkaar geweest. We
hebben alle resultaten besproken en
bekeken waar wij achterstanden zien of
waar wij problemen verwachten. We
hebben ook de resultaten van de
tevredenheidspeiling bij onze beslissing
meegenomen. Na goed overleg (ook met
de MR) zijn we tot de volgende
actiepunten gekomen:
- Inzet van een leerkracht (Marian
Leijdekkers) die 6 uur in de week
ondersteuning gaat geven bij het
technisch lezen in groep 3.
Ook wordt hiervoor het programma
Bouw! ingezet.
- Inzet van een leerkracht (Danique
Raijmakers) die elke vrijdag kinderen,
individueel of in groepjes, gaat
begeleiden. Kinderen die uitgevallen zijn
op diverse toetsen zullen hiervoor in
aanmerking komen. Van maandag tot en
met donderdag worden kinderen begeleid
door de onderwijsassistent (Isabella van
Herwijnen). Die is al werkzaam en zal dan
ook niet uit de NPO-gelden betaald
worden. Maar met deze extra dag van

Danique kunnen we de ondersteuning
mooi continueren en/of uitbreiden.
- Het opzetten van een plusklas door een
leerkracht (Liselotte Schröder). Deze
leerkracht zal daarvoor de opleiding tot
specialist hoofbegaafdheid en
differentiatie gaan volgen. Voor deze
pluksklas zullen we ook materialen nodig
hebben.
- Inzet van een vakleerkracht muziek (deze
vacature staat nog open bij het bestuur
van Bommelerwijs), zodat de kinderen
gedegen muziekles krijgen. Dit was een
aandachtspunt in de tevredenheidspeiling
van de kinderen.
- Aandacht voor metacognitie en
zelfregulerend leren. Metacognitie en
zelfregulerend leren zijn erop gericht
leerlingen zelf concreter te laten
nadenken over hun leerproces. Vaak
krijgen ze speciale programma’s
aangereikt om te leren hoe ze hun
leerproces kunnen plannen, monitoren en
evalueren.
- Aanschaf van materialen ter
ondersteuning van de rekeninstructie en
materialen ter ondersteuning van
technieklessen (o.a. bij de methode Blink).
- Aanschaf van 6 iPads voor de kleuters,
zodat zij op een makkelijke manier
spelenderwijs kunnen oefenen. Deze
iPads kunnen ook in de andere groepen af
en toe ingezet worden. Gedurende het
jaar kan het zijn dat we nog dingen
aanpassen. We kijken steeds wat de
kinderen het hardst nodig hebben.
Wijzigingen zullen altijd met de MR
besproken worden.

3

Deken Wehmeijerschool

NIEUWSBRIEF JULI 2021
27e jaargang nr. 04
Redactie: Juf Liselotte & Juf Ans

RAPPORTEN EN OUDERGESPREKKEN
Op vrijdag 16 juli gaan de rapporten mee
naar huis. Ook komt een overzicht van de
resultaten van de Citotoetsen (einde
schooljaar) mee en een overzicht van de
Kanvaslijst. In de laatste schoolweek
zullen in groep 1 t/m 6 de
oudergesprekken plaatsvinden. Deze
zullen op school gehouden worden. Indien
u zich daar nog niet veilig bij voelt dan kan
het ook online of telefonisch plaatsvinden.
Met de ouders en leerlingen van groep 7
is al een voorlopig adviesgesprek gevoerd.

UITNODIGING BUURTPRESENTATIE
ONTMOETINGSTUIN

DE BIEB
De vrijwilligers van de Bieb hebben voor
zover mogelijk het afgelopen schooljaar
boeken ingenomen en uitgeleend nadat
de school op dinsdag uit was.
Zo hebben we het voor de kinderen
mogelijk gemaakt om te kunnen genieten
van de mooie collectie boeken. Deze is in
de loop van 2020 – 2021 ondanks alles
steeds aangevuld.
Met de vakantie in het vooruitzicht
mogen de kinderen op dinsdag 20 juli elk
6 boeken uitzoeken.
Veel leesplezier tijdens de vakantie!
We kijken vooruit, blijven positief en gaan
ervanuit dat we op dinsdag 7 september ’s
morgens onder schooltijd boeken kunnen
innemen (Geef uw kinderen op 7
september alle boeken mee van de Bieb,
die nog thuis liggen) en uitlenen.
Het directe contact met de kinderen is
belangrijk voor de continuïteit en de
vrijwilligers zijn beter in staat in te
schatten waar de belangstelling van de
kinderen ligt. Op die manier kunnen we
verantwoorde keuzes maken voor wat
betreft de aanschaf van nieuwe boeken.
Zonder bestuur kunnen we echter niet!
Vandaar nogmaals de oproep:
Wie helpt er als nieuw bestuurslid mee
om deze fantastische leesvoorziening in
stand te houden?!
Het is de bedoeling dat de bestuursleden
contact onderhouden met bibliotheek
Rivierenland, subsidie aanvragen bij de
gemeente en er zo nu en dan zijn voor de
vrijwilligers.
De kinderen en de vrijwilligers rekenen op
uw hulp!
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Vorig schooljaar heeft Hannelore van
Otterloo in onze aula een lezing gegeven
over haar boek ‘Hannelore, het meisje uit
de sekte’. Als dank kregen wij een
cadeaubon die te besteden was bij de
Readshop in Hedel.
Daar kochten we de volgende boeken
voor.

MUSICAL GROEP 7 & 8

het meisje met de parasol uit haar eigen
museum te stelen, maar dat doet ze niet
alleen. Helaas loopt niet alles volgens
plan, want de plek waar het schilderij
verstopt is wordt een beachclub. Net als
je denkt dat het niet nog erger kan…
Er komt een grote zandstorm aan volgens
Annika van Stranden, en iedereen schuilt
in de beachclub. Het blijkt dat er een
inspecteur in de beachclub is die iedereen
ondervraagt. De inspecteur verdenkt de
ijscoman. Oooo... als dat maar goed komt.

De musical wordt opgevoerd in de aula
van de Deken Wehmeijerschool in
Velddriel:
● Vrijdag 16 juli voor de kinderen op
school.
● Woensdag 21 juli voor de ouders,
broers en zussen van de kinderen uit
groep 7
● Donderdag 22 juli voor de ouders,
broers, zussen en opa`s en oma`s van
groep 8
Groetjes, Anneroos en Kiki

De musical ‘Expeditie Beachclub’ gaat
over een onderdirecteur die een zware
jeugd heeft gehad en daardoor het
verkeerde pad is opgegaan. Ze besluit om
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VERSLAG KAMP GROEP 7 & 8
Wij zijn met kamp naar Vorstenbosch
geweest. Iedereen heeft het heel erg leuk
gehad. Als eerste moesten we heel ver
fietsen, wel anderhalf uur! Iedereen was
erg blij toen we er waren.
Dit is wat we gingen doen: Toen we
aankwamen zijn we de kamplocatie gaan
bekijken en daarna zijn we gaan
boogschieten. Dat was super leuk.
De tweede dag gingen we vlotten
bouwen. Dat was een hele leuke ervaring.
De derde en laatste dag gingen we naar
Hedel om een potje te boerengolfen en
daarna zijn we meteen naar huis gegaan.
Toen we weer terugkwamen was iedereen
blij om hun ouders te zien.
Het was een super leuk kamp en we zullen
het niet snel vergeten. Dit was ons kamp!
Groetjes, Iris en Pleun

FORMATIE NIEUWE SCHOOLJAAR ‘21-‘22
Groep
1-2

Persoon
Yvonne

3-4

Maryse

3-4
5-6

Antoinette
Danique

5-6
7-8

Ans
Liselotte

1-8

Isabella

-

Conny
Sabrina

-

Sabrina

Dagen
ma t/m
vrij
ma t/m
do
vrijdag
ma t/m
do
vrijdag
ma t/m
vrijdag

Wat
Lesgeven

ma t/m
do (8-12
uur)
ma - di
ma t/m
do
ochtend

Ondersteunen in alle
groepen
Directie
IB- taken/
invulling
arrangementen
Directie

do
middag
/ vrijdag

Lesgeven
Lesgeven
Lesgeven
Lesgeven
Lesgeven

TOT SLOT
Tenslotte wensen we iedereen een fijne
zomervakantie.
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