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De komende weken maken we de formatie (groepsindeling) rond, voor 

zover dat kan. De invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek 

van juf Annemieke is nog niet helemaal rond. Ook dat willen we natuurlijk zo 

snel mogelijk duidelijk hebben. 

Ook wordt in de komende periode de vacature voor locatiecoördinator op 

de Rolpaal ingevuld. Daarvoor is een gesprek gepland op 29 mei. 

Zo bereiden we ons stap voor stap op diverse fronten voor op het nieuwe 

schooljaar. Ieder jaar voelt dat weer als een race tegen de klok, maar ieder 
jaar komt dat ook weer op zijn pootjes terecht. Nu natuurlijk ook 😉 

 

Wat actueel is 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

Maandag 20 mei MR 

Zaterdag 25 mei Rommelmarkt 

Donderdag 30 mei hemelvaartsdag  

Vrijdag 31 mei vrij  
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Op diverse scholen worden deze periode sollicitatiegesprekken gevoerd 
voor de functie van locatiecoördinator. 
Ook als er op een school maar één kandidaat is, wordt er een 
sollicitatiegesprek gevoerd. 
Op de Rolpaal is dat gepland in de week van 27 mei. 
Alle vertrouwen dat dat helemaal goed gaat komen 😉  

Locatiecoördinator 

Het zit er weer op. 
Vier avonden togen kinderen en begeleiders de paden op, de lanen in. 
Gezond voor lijf en leden en ook nog es een keer hartstikke gezellig met elkaar. 
Langs deze weg een woord van dank aan alle ouders die organisatorisch en/of 
als begeleider hun steentje hebben bijgedragen. 
Zij verdienen (virtueel) de gouden wandelschoen. Bij deze! 
 

Avondvierdaagse 

Het schiet al mooi op naar de 25e mei.  
Denken we er allen aan. Dat maandag de spullen voor de rommelmarkt 
worden ingezameld? 
En natuurlijk dat we zoveel mogelijk buren, burgers, buitenlui enthousiast 
maken om zaterdag 25 mei naar de rommelmarkt te komen! 
 

Rommelmarkt 

Route 8 
De uitslagen van de eindtoets Route 8 stemmen tot tevredenheid.  
Maar dat hadden we ook niet anders verwacht toch? 
Zowel op individueel niveau als schoolbreed hebben de kinderen het prima 
gedaan. Hoewel we niet anders verwacht hadden, is dat – vooral voor de 
kinderen zelf – natuurlijk ook wel weer een geruststelling. 
Zoals bekend wordt de schoolscore door de inspectie getoetst aan de 
landelijke normering. Ook dat is geen enkel probleem, want met een score 
van 219 zitten we ruim boven de norm van 203. 
Maar voor ons is het belangrijkste dat de kinderen hebben laten zien wat ze 
kunnen en vol vertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen 
maken. 
Een groot compliment aan de leerlingen van groep 8 èn aan het team dat 
hen op deze schoolroute heeft begeleid.  

Volgend schooljaar hebben we een WPO-student.  
Juf Jerina van Benthem (bekend op De Rolpaal omdat ze hier al stage heeft 
gelopen) gaat haar WPO-stage doen in de bovenbouw. 
De WPO-stage is de eindejaarsstage, waarmee Jerina haar studie af gaat 
ronden. Als WPO-student gaat Jerina twee dagen per week geheel zelfstandig 
de bovenbouwgroep draaien. Ze wordt dus feitelijk de duo-collega van juf 
Janny. En zo zien we haar dan ook: als collega, niet als student. 
 

WPO 


