
 

 

   
 
  
                 
                 Nieuwsbrief, mei 2022 
Beste ouders, 
 
 
Vanuit het team 
Het team heeft voor de meivakantie twee studiedagen gehad over teamkracht, 
teamprocessen en de onderlinge samenwerking. We hebben veel met elkaar gesproken 
over de manier waarop je informatie verwerkt, hoe je communiceert en welke dynamiek je 
hierbij inzet. Kennis hebben van deze verschillen, deze verschillen benoemen en 
zichtbaar maken helpt om jezelf beter te snappen maar ook om anderen beter te 
snappen. Het waren hele intensieve, mooie en leerzame dagen. We waren nog niet klaar; komend 
schooljaar komt dit onderwerp meerdere keren terug op de studieagenda van het team. De 
studiedagen van het team voor 2022-2023 worden eerdaags apart gepubliceerd, zodat u hier rekening 
mee kan houden in uw agenda.  
Komende weken worden alle groepen bezocht om ons lesgeven met elkaar te analyseren en te 
evalueren. We richten de lessen in volgens een bepaald lesmodel; het EDI model. Het EDI-model 
bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken. Bij het toepassen van EDI zijn alle 
leerlingen betrokken en zet de leerkracht in op een doelgerichte instructie. Om hier goed in te worden 
én te blijven, volgen we met regelmaat scholing en bezoeken/bespreken we elkaars lessen. 
 
Parkeren 
U heeft het vast al gezien of gehoord… deze week hebben we een SH VIP Parking Service System.  
Parkeerstewardessen staan enthousiast voor de automobilisten klaar om een geschikt parkeerplekje 
aan te wijzen. Zoals we allemaal weten, belemmert het parkeren op de stoep of net tegen de stoep 
rondom de school het overzicht voor de schoolgaande kinderen in het verkeer. Dat brengt met 
regelmaat onveilige situaties met zich mee. Gelukkig zijn er voldoende plekjes om te parkeren in de 
omgeving van de school. Soms betekent dit dat er net even om het hoekje moet worden geparkeerd 
of achter een ander huizenblok. Met ‘tussendoor paadjes’ kun je dan weer makkelijk op 
het schoolplein komen, vaak binnen een enkele minuut wandelen. Omdat niet alle ouders 
deze plekjes hebben ontdekt, zullen we hen deze week een handje helpen. Er worden 
stickers uitgedeeld zodat het zichtbaar is dat de auto goed is geparkeerd. Aan het einde 
van de week zullen we de automobilisten, onze Very Important Parkeerders, gratis een 
jaarabonnement aanbieden 😊😊  
Zie ook: https://www.unity.nu/TV/unity.nu-nieuws/roze-stewardessen-helpen-ouders-veilig-te-
parkeren-bij-obs-stevenshof 
 
Meester Matty 
Einde van dit schooljaar neemt meester Matty afscheid van de Stevenshofschool. Hij gaat met 
(vervroegd) pensioen. Matty werkt sinds 1985 op onze school. We kennen hem als een zeer 
deskundige, fijne en betrokken leerkracht. Matty is een leerkracht waar je adem kan halen, gezien 
wordt, maar zeker ook aan het werk wordt gezet. Met klare taal, een helpend antwoord, een grap 
tussendoor en een fijne sfeer in de groep begrijpen alle kinderen wat er van hen wordt verwacht. 
Matty heeft in de loop der jaren diverse ontwikkelingen en veranderingen meegemaakt. Het mooie aan 
Matty is dat hij altijd weer meedenkt en meehelpt in het belang van de school en de kinderen. Hij 
prikkelt de ander om niet door te draven in alle vernieuwingen, juist door het kind voorop te stellen. 
Matty laat de school met een gerust gevoel achter en heeft aangegeven de sfeer en het fijne 
Stevenshofgevoel te blijven koesteren.  
Op verzoek van Matty zal er geen aparte afscheidsreceptie worden georganiseerd voor ouders of oud-
collega’s. We nemen met het team afscheid van onze collega einde van het schooljaar. Gelukkig 
krijgen we nog een toetje van meester Matty… Hij heeft aangegeven in het nieuwe schooljaar nog een 
keer mee te gaan op werkweek als vrijwilliger. Samen met meester Willem (oud-collega) zal hij koken 
en het eten verzorgen voor groep 8. Daar zijn we heel blij mee! 
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Formatie 
Met het vertrek van meester Matty, hebben we een vacature te vervullen. We zoeken bij 
voorkeur een bovenbouwleerkracht, met ervaring. Helaas hebben we op dit moment nog 
geen geschikte kandidaat gesproken. Mocht u in uw omgeving een leerkracht kennen die 
open staat voor een nieuwe baan op een hele fijne, ambitieuze en enthousiaste school, 
dan kunt u hem/haar contact op laten nemen met de directeur; Martine Molenaar.  
Deze openstaande vacature betekent dat we nog niet met zekerheid alle leerkrachten 
kunnen koppelen aan de groepen. Simpelweg omdat we rekening houden met een scenario dat we 
moeten schuiven met kwaliteiten en krachten van ons personeel in verband met de huidige 
arbeidsmarkt.  
In de kleutergroepen zal de verdeling van leerkrachten niet veel veranderen. Ook de leerkracht van 
groep 8, meester Daan, zal niet veranderen van groep. Iris Dijkstra, bekend als LIO student bij de 
olifanten, komt na de zomervakantie bij ons werken. Eerst zal zij het werk van juf Amy vervangen 
(bevallingsverlof), na de kerstvakantie zal zij de instroom kleutergroep gaan draaien. Wat we nog niet 
met zekerheid weten is alles wat daartussen zit.  
Donderdag 9 juni zullen we ouders en kinderen informeren met de formatie en verdeling van de 
groepen. Maandagmiddag 27 juni gaan de kinderen een kijkje nemen in hun nieuwe groep, bij de 
nieuwe leerkracht.  
 
Combinatiegroep 2022-2023 
Zoals in de eerdere nieuwsbrief al aangekondigd: komend schooljaar willen inzetten op twee kleinere 
groepen 3. We hebben ervaren dat een goede start in groep 3 heel waardevol is voor kinderen. Dit 
kan komend schooljaar mogelijk worden gemaakt door de extra subsidie van het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). Schooljaar 2023-2024 vervalt deze subsidie. Dat betekent dat we 
volgend schooljaar met de reguliere budgetten weer opnieuw zullen berekenen wat mogelijk is.  
De huidige groep 3 en de huidige groep 4 hebben ook kunnen profiteren van de kleine aantallen. Dit 
schooljaar hadden we namelijk twee groepen 3 van 18/19 kinderen en 2 groepen 4 van 20/21 
kinderen. Aankomend schooljaar hebben we niet voldoende lokalen, personeel en financiën om dit vol 
te houden. Na overleg en advies van de medezeggenschapsraad hebben we besloten om de 
komende groepen 4 en 5 anders gaan te groeperen oftewel hier een combinatiegroep in te formeren.  
Donderdag 9 juni zullen we ouders en kinderen informeren met de indeling van de groepen. Natuurlijk 
houden we rekening met alle denkbare criteria om voor ieder kind tot een optimale indeling te komen. 
Dinsdagavond 14 juni zal voor de betreffende ouders een informatie avond worden georganiseerd, 
vanaf 19.00 uur.  
 
Fotograaf  
Donderdag 12 mei komt de schoolfotograaf. Alle kinderen van de school, broertjes en zusjes 
die op school zitten en de verschillende groepen worden op de foto gezet. Voor de 
gezinsfoto’s met de broertjes en zusjes die niet op school zitten, komt de fotograaf terug op 
woensdag 18 mei (vanaf half 1). 
 
Pleinfeest 
De laatste keer dat er een pleinfeest was, was in 2019. Welnu, we hopen op woensdag 25 mei 2022 
dan toch weer eindelijk te kunnen feesten op het plein van 16.00 uur tot 19.00 uur. Verdere informatie 
volgt via Schoudercom. 
 
Schoolreisjes 
In juni gaan alle groepen weer op schoolreis. De schoolreisbijdrage is geïnd in het 
schooljaar 2020-2021. Mocht u destijds of ondertussen hebben betaald, dan wordt uw 
bijdrage volledig gebruikt voor het schoolreisje van dit schooljaar. De ouders die niet hebben 
betaald, worden gevraagd dit alsnog te doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs de Stevenshof    


