“SCHITTER (BL)INGETJE”
INFOBULLETIN
JAARGANG 12 UITGAVE 3
Juni 2022

DiplomaJuf Kelly is dit schooljaar bij ons begonnen als stagiaire in groep 4-5. Na de kerst is zij
begonnen aan haar eindstage en deze heeft zij met goed gevolg afgesloten in mei, nu is het écht juf
Kelly. Kelly is geslaagd met een 9!! We zijn blij te kunnen vermelden dat zij vanaf het behalen van
haar diploma officieel op de Schittering werkt en ook volgend schooljaar juf van groep 4-5 zal zijn.

Nog even voorstellen
In april is juf Yvette bij ons begonnen in de onderbouw. Zij had zich via Parro al aan de ouders van de
groepen 1-2 en 3 voorgesteld, maar bij deze nog even voor iedereen.

Beste ouders/verzorgers,
Via dit bericht wil ik mezelf graag aan u voorstellen. Ik ben Yvette. Ik werk al
22 jaar voor stichting de Waarden met veel plezier. Dit heb ik altijd gedaan
op de Kennedyschool en de laatste 2 jaar kwam hier ook de Julianaschool bij.
Deze scholen zijn te vinden in Fijnaart.
De ouders van groep 1, 2 en 3 zijn al op de hoogte van mijn komst op de
Schittering. Nu me ook nog maar even netjes voorstellen aan de rest van de
ouders op school. Sommige van jullie hebben me vast al zien rondlopen. Ook
op de Schittering ben ik 2 weken voor de meivakantie gestart met veel
plezier. Ik ben 3 dagen werkzaam, op dinsdag samen in groep 3 en op donderdag en vrijdag in groep
1/2.
Zelf woon ik in Zevenbergen met mijn man en 2 kinderen. Luuk is 12 jaar en Veerle is 10 jaar. Ik heb
vooral veel lesgegeven in de onderbouw en middenbouw en ik vind het fijn om op de Schittering
werkzaam te zijn in groep 1/2 en groep 3.
De kinderen van de Schittering ben ik op school allemaal al eens ergens tegen gekomen. Heel leuk! Ik
hoop ook met u snel kennis te mogen maken.
Tot ziens!
Met vriendelijke groet, Yvette

Groepsindeling
We werken volgend jaar weer vanuit 5 groepen. Er volgt later een bericht over de
werkdagen van alle teamleden.
Kleutergroep de Goudvissen: juf Anita en juf MaaikeGroep 2-3 de Glimworpjes: juf Esther en
juf Yvette
Groep 4-5 de Zeesterren: juf Kelly en juf Maaike
Groep 6-7 de Blitskikkers: juf Ilonka en juf Kelly
Groep 8 de Vuurvogels: juf Wendy en nog een vacature voor 1 dag
CITO eindtoets
In april hebben de leerlingen van groep 8 de CITO eindtoets gemaakt. Toch best spannend
na twee bijzondere schooljaren door alle maatregelen. De gemiddelde score is 535,9,

daarmee scoren we boven het landelijk gemiddelde. We zijn er vooral ontzettend trots op
dat alle kinderen naar hun kunnen gepresteerd hebben!
Van de MR
U heeft een mail ontvangen over de vacante plek in de medezeggenschapsraad vanaf
september 2022. Heeft u deze mail niet ontvangen of wilt u graag meer informatie, kunt u
contact opnemen met juf Wendy (w.berende@dewaarden.nl)
Vossenjacht
Een echte traditie op de Schittering: we sluiten het schooljaar af met een vossenjacht! Binnenkort
ontvangt u een brief met alle informatie maar denk er alvast over na: gaat u als vos verkleed in de
wijk rondom school? Wilt u een groepje begeleiden met rondlopen? Uw hulp maakt de vossenjacht
tot een succes dus wij hopen ook dit jaar weer op veel vossen! U kunt zich individueel of met een
groepje aanmelden (hoe aan te melden volgt in de brief binnenkort).

CJG

Katja zal regelmatig op school aanwezig zijn en u mag gerust binnen lopen! In de komende
periode is Katja er op 27 juni en 18 juli vanaf 13.30 tot 16.00 ongeveer. Zij zit dan in het
lokaal rechts voor in de school. Als u vooraf eerst contact wilt met haar of via school,
schroom dan niet om een teamlid van school aan te spreken of Katja te bellen of mailen.
Oudergesprekken
In de week van 11 juli vinden de oudergesprekken plaats. Alle ouders van de leerlingen van
groep 7 worden uitgenodigd ivm het pre-advies voortgezet onderwijs. Overige gesprekken
vinden alleen plaats op verzoek van de leerkracht of ouders.

Kalender
De kalender voor schooljaar 2022-2023 is nog in
de maak. U kunt het vakantierooster vinden op de
website van stichting de Waarden:
https://dewaarden.nl/vakantierooster/
27 juni schoolreis groep 4 t/m 6
4&5 juli studiedagen, leerlingen zijn vrij
11 juli wenmiddag nieuwe groep
15 juli rapport 3
22 juli vossenjacht en om 12.30 start
zomervakantie
5 sep eerste schooldag

