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Vrijdag 1 juli 2022 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Roerige week. 
Wat een week hebben we achter de rug! Niemand had kunnen bedenken wat ons maandag is overkomen. 
Gelukkig is niemand gewond geraakt, maar toch zat de schrik er goed in. Toen de kinderen weer op school 
kwamen hebben we bij de situatie stil gestaan en erover gesproken. Ook konden we de kinderen gelukkig 
snel weer hun vertrouwde regelmaat en structuur bieden. Dat deed hen zichtbaar goed.  
 
We zijn dankbaar voor alle hulp die we gekregen hebben na maandag. Er is hard gewerkt om de kinderen 
snel weer op school te kunnen ontvangen en er is door deskundigen met ons meegedacht hoe we op een 
goede manier met de situatie om konden gaan. We zijn er daardoor goed doorheen gekomen. Ook de 
komende periode zullen we de kinderen extra goed in de gaten houden. Mochten jullie vragen hebben of 
willen overleggen naar aanleiding van deze gebeurtenis, neem dan gerust contact met ons op.  
 
Tenslotte willen we iedereen die schade heeft veel sterkte wensen met het herstel hiervan.  
 
Rapport en OP.  
Binnenkort krijgen de kinderen hun rapport mee en wordt het ontwikkelingsperspectief (OP) met jullie 
besproken. Deze twee documenten laten beide de ontwikkeling van je kind zien. Er is echter een belangrijk 
verschil. Het rapport maken we vooral voor het kind. We geven daarin een eerlijk beeld van hoe het gaat 
op school, maar richten ons vooral op wat goed gaat en op positieve ontwikkelingen. We willen graag dat 
het kind trots kan zijn op zijn rapport. Dit zal zijn/haar gevoel van eigenwaarde vergroten.  
 
Ook in het OP wordt de ontwikkeling van het kind beschreven. Hierin worden echter alle onderdelen breder 
toegelicht. Sterke kanten van het kind staan beschreven, maar ook de zaken die het kind belemmeren in 
zijn/haar ontwikkeling. Ook geven we in het OP aan hoe de leerling zich didactisch ontwikkelt ten opzichte 
van de verwachtingen die we van hem/haar hebben. Het OP is bedoeld om ouders/verzorgers een 
totaalbeeld te geven van de ontwikkeling van het kind. Het OP wordt besproken tijdens het oudergesprek 
met de leerkracht.  
 
BLOEI! 
Binnenkort start een nieuw project op Schouwen-Duiveland: BLOEI! Dankzij BLOEI! worden verschillende 
naschoolse activiteiten, over het hele eiland, aangeboden aan kinderen. In de bijlage van deze nieuwsbrief 
vind je een folder met meer informatie.  
 
Studiedagen 2022-2023 (herhaald bericht).  
Naast het vakantierooster is ondertussen ook bekend welke extra vrije dagen de kinderen volgend 
schooljaar hebben i.v.m. studiedagen van het team:  

Dag Datum Reden 

Woensdag  19-10-2022 Studiedag team woensdag  

Dinsdag  6-12-2022 Studiedag team dinsdag  

Vrijdagmiddag 23-12-2021 Vrije middag voor de kerstvakantie 

Maandag  27-2-2023 Studiedag team maandag 

mailto:demeie@obase.nl
http://www.demeie.obase.nl/


   

Woensdag  17-5-2023 Studiedag team woensdag 

Vrijdag  30-6-2023 Studiedag team vrijdag  

Vrijdagmiddag 14-07-2022 Vrije middag voor de zomervakantie 

 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 

 

 
Groep 8 was deze week op schoolkamp in Burgh-Haamstede. Na twee jaar mochten we eindelijk weer een 
kamp organiseren. Dit jaar een klein clubje van vier leerlingen. Bowlen, barbecueën, naar het strand, 
zwemmen en vooral veel lol maken. Wat hebben ze genoten! 
 
 

 

 
VERJAARDAGEN  
 1 juli: Carry Slee 
 

 

 
OP DE KALENDER 
Vrijdag 8 juli:     Studiedag, vrij 
Donderdag 21 juli:    Middag vrij 
Vrijdag 22 juli t/m maandag 5 september: Zomervakantie 
Maandag 5 september:    Opening nieuwe gebouw 
 
 

 

 


