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Ons onderwijs
Als team hebben we het afgelopen schooljaar geëvalueerd en ook
doelen gesteld voor het komende schooljaar. Het was natuurlijk
een bijzonder schooljaar vanwege de scholensluiting en alle
andere regelingen en protocollen. Onze grote wens is dat we
volgend schooljaar u als ouders weer ‘gewoon’ welkom kunnen
heten in de school en dat de geplande activiteiten ook zo normaal
mogelijk kunnen doorgaan. Zo willen we de maandvieringen weer
opstarten.
Het komend schooljaar willen we ons rekenonderwijs versterken.
Een PLG (projectgroep van een paar leerkrachten) gaan dit
onderzoek leiden. Verder verdiepen een aantal leerkrachten zich
in de ontwikkeling van de motoriek bij kinderen. Ook willen we het
aanbod voor de kinderen die meer aankunnen verder uitbreiden,
zodat ze naast de flexgroep ook in de klas nog gerichter aanbod
hierop krijgen. Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in een
goede instructie (EDI). Daar hebben we een mooie ontwikkeling in
gemaakt. Dat willen we uiteraard vasthouden.
Als u ons op social media volgt, hebt u gezien dat we ons weer wat
actiever laten zien. U kunt ons volgen op Facebook en Instagram.
Genoeg plannen en ontwikkelingen, maar nu eerst vakantie!

Jaarplanning
U ontvangt bij dit Schooljournaal ook de jaarplanning voor het
schooljaar 2021-2022. Helaas weten we niet of het allemaal door
kan gaan, maar we hopen er het beste van. De meest actuele
planning vindt u op social schools.

Afscheid groep 8
We hebben afscheid genomen van onze groep 8. Na de
vakantie maken ze de stap naar het voortgezet onderwijs.
Volgend jaar maken ze een stap naar een nieuwe school:
Agnietencollege Wezep: Justin, Dinand
Greijdanus Zwolle: Dylano
Ichthus College Kampen: Norah
Nuborgh College Lambert Frankens Elburg: Imke
Nuborgh College Oostenlicht Elburg: Ilse, Michelle,Dick,
Dani, Johannes
Pieter Zandt scholengemeenschap Kampen: Noor
Heel veel succes toppers!

Afscheid
Naast groep 8 zijn er ook nog een aantal andere kinderen
die afscheid nemen van school. Bas van Boven gaat na de
vakantie naar de Agnietenschool in Elburg. Wout en Luke
van de Ruyt gaan bij hun vader in Amersfoort wonen en
daar ook naar school.
Heel veel succes op jullie nieuwe school!

Aanmelden leerlingen
Is uw kind al 3 jaar? Wist u dat u uw kind dan al kunt aanmelden op school? We vinden het namelijk fijn om te weten wat
we kunnen verwachten qua instroom. Misschien kent u ook mensen in uw omgeving met kleine kindreen die nog niet op
school zitten. Wilt u ze hier op attent maken? U kunt een aanmeldingsformulier op school halen of even een mailtje sturen
naar directielooschool@deakker.nu
Heel hartelijk welkom op de Looschool!

Sing-out
Op vrijdag 16 juli (11.30uur) hebben we een sing-out op het voorplein. U bent als ouder van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. Na de sing-out hebben de kinderen vakantie.

Start schooljaar
Op maandag 30 augustus start het nieuwe schooljaar. Het is de bedoeling om dat met kinderen én ouders te doen. We
moeten op dat moment bekijken wat er mogelijk en toegestaan is. We houden u op de hoogte.

Schoolplein
In de zomervakantie wordt het schoolplein aangepakt. Er zijn veel verschillende
mensen die de komende weken de handen flink uit de mouwen steken. Mooi dat we zo
heel veel dingen met elkaar kunnen doen en zodoende ook kunnen besparen in de
kosten. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw hulp!

Buitenschools Nieuws

Goed Bezig
AGENDA
16 juli
16 juli
30 augustus

11.30 uur sing-out
12.00 uur start zomervakantie
9.30 uur start nieuwe schooljaar

Hier vindt u het laatste nieuws
van Goed Bezig. Hierin staat o.a.
het aanbod voor de komende
periode.

VakantieBijbelDag
Op 25 augustus is er een
VakantieBijbelDag in Oldebroek,
Ik de bijlage ziet u meer
informatie.

