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Groepsverdeling 2019-2020
Volgend jaar zullen we gaan werken met 12 groepen. Dit doen we op basis van een
groepsgemiddelde van 25 leerlingen op basis van het bij ons bekende leerlingenaantal op 1
oktober. Dit gemiddelde aantal is passend bij de bekostiging die de school van het rijk
ontvangt.
De groepssamenstelling, welke met instemming van de MR is vastgesteld, is als volgt: groep 12a, 1-2b, 1-2c, 3a, 4a, 4-5b, 5-6b, 6a, 7a, 7b, 8a, en 8b.
De samenstelling van deze groepen zal voor sommige groepen een herverdeling vragen van
de leerlingen. Zoals ieder jaar is dit een klus die we zo zorgvuldig mogelijk doen. Hierbij volgen
we onderstaande procedure: In het verleden is afgesproken dat we bij het verdelen van
groepen de volgende criteria volgen en stappen zetten:
• Vriendschappen binnen de groep (kinderen krijgen hierin een rol, door een aantal (max
4 kinderen, in volgorde) aan te geven waarbij ze graag in de klas zouden zitten, zonder
dat hierbij garanties gegeven worden) Briefjes worden bewaard.
• Bij tweelingen, broertjes zusjes gaan we het gesprek aan om de wensen (wel of niet bij
elkaar) in kaart te krijgen.
• Stabiliteit binnen groep (balans tussen drukke/rustige kinderen, niveau van de kinderen
en zorgvraag van de kinderen)
• Verdeling jongens/meisjes (voor zover mogelijk)
• Midden juni hebben wij de groepsformatie klaar en zullen deze daarna met u
communiceren.
• Na de definitieve vaststelling van de groepen zal ook de leerkrachtinzet
gecommuniceerd worden.
• Voor groepen waarvan wij inschatten dat deze een stuk extra begeleiding kunnen
gebruiken (groep 3 en een aantal combinatie groepen) zullen wij ook aangeven met
wie en hoe we deze groepen extra gaan ondersteunen.

Wineke tijdelijk afwezig
Wineke is sinds deze week een tijd afwezig. Haar moeder is ernstig ziek en Wineke heeft
besloten om haar persoonlijk te willen verzorgen tijdens de laatste levensfase. Een dappere
taak welke zij niet kan combineren met haar werk. Een aantal taken van Wineke zijn verdeeld
onder een aantal collega’s waarbij Merel het grootste aandeel voor haar rekening neemt. Zij
zal hierdoor dit jaar een aantal dagen vervangen gaan worden.
Mocht u zorgen hebben ten aanzien van uw kind(eren) dan willen we u vragen zich in eerste
instantie tot de leerkracht te wenden. Voor afspraken die lopen kunt u zich wenden tot Frans.

Sara met verlof
Overladen met verrassingen heeft juf Sara vandaag afscheid genomen van haar klas en is
gestart met haar zwangerschapsverlof. Over ongeveer vier weken zal zij hun derde kind gaan
krijgen. Veronique Beishuizen start maandag met de vervanging.
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Bags 2 School (kleding inzamelingsactie tot woensdag 5 juni)
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en keert per kilo
een bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en
deze wijze van werken is een mooie manier om van niet meer gebruikte
kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor (doel van
actie). Bag2School Nederland heeft sinds de start in 2006 al meer dan 1,5
miljoen euro uitgekeerd!
Bag2School Nederland
In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl er
maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van het
textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen
worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de
ideale oplossing.
Nadat de kleding is opgehaald, wordt de kleding gewogen en op vrachtwagens geladen
voor export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan
importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding
wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de
productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede
doelen organisatie, maar een bedrijf.
Wij zamelen in in de meester Ceeszaal.
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door de
Bag2School zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit
zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de
website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag
worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de
inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat. De kinderen krijgen na de
meivakantie een inzamelzak mee naar huis. Heeft u meer kleding dan in de speciale
Bag2School zak past? Geen zorgen, u mag ook gebruik maken van andere zakken om uw
kleding in te stoppen.
Bag2School zal de kleding inzamelen op woensdag 5 juni. Breng uw zakken alstublieft naar de
meester Ceeszaal en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten! De
opbrengst zal ten goede komen aan de PJS foundation. Over de foundation hoort u
binnenkort meer.
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