
Groepsverdeling schooljaar 
2019-2020 
Beste ouders/verzorgers,  

Graag willen wij u informeren over de 

groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. 

Op basis van onze leerlingenaantallen wor-

den wij bekostigd om vijf groepen te kunnen 

maken. Omdat we in dat geval hele volle 

combinatiegroepen zouden krijgen, mogen 

wij van het bestuur toch met zes groepen 

gaan werken. Daar zijn we natuurlijk blij 

mee! 

De groepsindeling zal er als volgt uit komen 

te zien: 

 Groep 1/2 

 Groep 2/3 

 Groep 4/5 

 Groep 5/6 

 Groep 7 

 Groep 8 

Dit betekent voor de kinderen uit de huidige 

groep 1 (die in het nieuwe schooljaar naar 

groep 2 gaan) dat zij ofwel in groep 1/2 ge-

plaatst gaan worden, of in groep 2/3. 

Voor de kinderen uit de huidige groep 4  (die 

in het nieuwe schooljaar naar groep 5 gaan), 

betekent dit dat zij ofwel in groep 4/5 ge-

plaatst gaan worden, of in groep 5/6. 

We zullen deze verdeling uiteraard zeer zorg-

vuldig maken. Dit gaan wij doen in overleg 

met leerkrachten, ib’er en directie. Hierbij 

houden wij rekening met meerdere factoren 

zoals groepsgrootte, verdeling jongens/

meisjes, broertjes/zusjes, de sociaal-

emotionele kant etc. Wij zijn echter van me-

ning dat ook u als ouders hier een stem in 

heeft, omdat we ons kunnen voorstellen dat 

er misschien belangrijke info over uw kind is, 

waarvan u graag wilt dat wij deze meenemen 

in onze plaatsingsbeslissing. 

Daarom houden wij op maandagmiddag 

3 juni een vrij inloopmoment tussen 

16.00 en 18.00 uur voor ouders van de 

huidige groep 1 en de huidige groep 4 

die daar prijs op stellen. Wilt u ons graag 

iets meegeven waarmee wij rekening zouden 

kunnen houden betreffende uw eigen kind? 

Dan is dat het moment waarop u 1-op-1 kort 

met een van ons in gesprek kunt om dat  
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Woensdag  29 mei t/m 31 mei:  Hemelvaartvakantie 
 
Maandag 3 juni Inloopmoment voor ouders van de  
   groepen 1 en 4 (zie het bericht van      
   Randi van Beekum hieronder) 
 
Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag (vrij) 
Woensdag 12 juni Nationale buitenspeeldag 
   Schoolkorfbal 
 
Maandag 17 juni Groep 2/3: afsluiting sprookjesfeest 
   Groep 5: afsluiting van  
   De schatkamer van Roald Dahl 
Dinsdag 18 juni OR-vergadering 
Woensdag 19 juni Kinderen vrij (margedag) 
Donderdag 20 juni Oudermaandshow 



kenbaar te maken. Het is geen garantie dat 

we aan uw voorkeur of wens kunnen vol-

doen, maar we wegen deze wel zwaar mee 

in onze keuze van groepssamenstelling. 

Vanuit gewoonte 4 (denk win-win) zullen wij 

op zoek gaan naar voordeel voor iedereen. 

Het is daarbij belangrijk om het volgende te 

weten: voor het leerstofaanbod maakt het 

niet uit in welke groep uw kind zit, er wordt 

in elke groep gewerkt aan het behalen van 

dezelfde doelen. De uitwerking daarvan kan 

er op activiteitenniveau net wat anders uit-

zien, maar de basisdoelen blijven hetzelfde. 

Het is dus absoluut niet zo dat bijvoorbeeld 

in groep 5/6 op een hoger niveau les gege-

ven wordt aan groep 5 dan in de combina-

tiegroep 4/5. 

Op het moment van schrijven is nog niet 

bekend welke leerkrachten welke groepen 

gaan bemensen. Voor de groepssamenstel-

ling maakt dat overigens ook geen verschil. 

Bovenstaande informatie is in de MR be-

sproken en goedgekeurd. 

 

Randi van Beekum 

 

Hoe gaan we in onze 

groep 6 om met  

gewoonte 5? 
We krijgen veel instructie in de 

klas Dan gaan we in de luisterhouding zit-

ten. We hebben dan niets in onze hand. We 

luisteren goed. Onze juffen leggen eerst 

goed uit, dan gaan ze het samen met ons 

doen. We gebruiken ons wisbordje. Als we 

het goed doen, dan gaan we in groepjes op-

drachten maken. We luisteren 

goed naar elkaar. We kletsen er 

niet zomaar doorheen. Eerst na-

denken en dan doen. We helpen elkaar.  

Belangrijk bij gewoonte 5 is dat we luisteren 

naar elkaar. Dit vinden wij nog lastig. We 

gebruiken in de klas vaak ClassDojo, dat is 

heel leuk, we krijgen daardoor steeds ande-

re groepjes. Door veel samen te werken, 

leren wij nog beter naar elkaar te luisteren. 

Op vrijdag gaan we plus/delta doen. Zo le-

ren wij van elkaar wat goed gaat en 

wat wij nog kunnen verbeteren. Het 

prentenboek van Covey wordt vaak 

voorgelezen in onze groep. Het ver-

haal over gewoonte 5 gaat over 

Stuiter het konijn, die zijn vlindernet 

kwijt is. Het is mooi geschreven 

over luisteren: als je niet goed luistert, kan 

je het ook niet oplossen. Luisteren is daarom 

heel belangrijk. Fijn dat we dat goed leren in 

onze groep.  

 

 

 

 

Lighthouse junior 
Vandaag hebben we een vergadering gehad 

met juf Randi. De volgende dingen zijn be-

sproken: 

1. Buitenspeelgoed: een tijdje geleden  heb-

ben we buitenbanden gekregen om mee te 

spelen, en daar is nu een nieuwe regel 

voor. Vanaf nu mag je maar één band per 

persoon hebben. 

2. Er staat een bak/container onder de trap 

bij de hoofdingang. Daarin mogen oude 

stiften en pennen. Deze gaan naar Dogun-

derstanding.nl, want die krijgen daar geld 

voor. Er mogen GEEN doppen in! (Zie ook 

de foto hieronder.) 

3. Veel kinderen vragen zich af waarom het 

zo lang duurt voordat het schoolplein 

wordt opgeknapt. Dat is omdat er onder 

het plein heel veel leidingen liggen. Achter 

de schermen zijn mensen druk bezig om te 

kijken wáár die leidingen liggen, zodat we 

niet zomaar in een leiding kunnen prikken 

als we bijvoorbeeld een boom gaan plan-

ten. Vandaar. Dus nog even geduld! 

De volgende keer is de laatste vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


