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Vanuit het kamertje
We lopen alweer naar het einde van het schooljaar toe. Het zijn de laatste loodjes.
Het was een bijzonder jaar voor ons allemaal. Er was veel onzeker, veel onverwachte veranderingen en
voortdurend moest er van alles geregeld worden. Alle ouders mochten of moesten ineens weer thuisonderwijs
verzorgen en leerkrachten online lesgeven. Kinderen misten hun vriendjes en vriendinnetjes, hun
sportactiviteiten, zwemlessen en verjaardagsfeestjes. De Pandemie had ons allen in haar greep. Het werd het
‘nieuwe’ normaal. Er werd een beroep gedaan op onze flexibiliteit en incasseringsvermogen. We hadden geen
keus, we moesten er met ons allen het beste van zien te maken. En heel bewonderenswaardig, dat lukte de
meesten van ons!
Ik ben ongelofelijk trots op jullie allemaal: ouders kinderen en collega’s. Wat heeft iedereen het goed gedaan! In
één woord geweldig! Het stemt mij blij en dankbaar.
Ik hoop van harte dat het komende schooljaar een rustiger jaar mag worden.

Afscheid Irma
Na twintig jaar met hart en ziel op de Olijfboom te hebben gewerkt, gaat juf Irma ons binnenkort
verlaten. Zij geeft er de voorkeur aan om haar laatste werkzame jaren het wat rustiger aan te gaan
doen. Zij wordt weer leerkracht op een andere basisschool van Stichting Prisma. Wij gaan in haar een
superlieve, betrokken en kundige IB-er missen. Zij neemt veel kennis en ervaring met zich mee. Irma,
via deze weg wensen wij jou nog veel geluk, plezier, wijsheid en bovenal gezondheid toe. Het ga je
goed!

Afscheid groep 8
Groep 7 en groep 8 waren vorige week op schoolkamp. Groep 7 op maandag en dinsdag en groep 8
van woensdag t/m vrijdag. De leiding was vooraf getest en gelukkig allemaal negatief. Daardoor
konden zij voor de kinderen een onbezorgde kampweek organiseren. De kinderen hebben een
geweldige tijd gehad. Op woensdag werd er een vossenjacht georganiseerd en mochten wij ons
allemaal als vos in het centrum van Huizen verspreiden. (Zie foto.)
Volgende week hebben zij nog de eindmusical en dan gaat de deur van basisschool de Olijfboom
voor hen dicht.
Lieve kinderen van groep 8, via deze weg wens ik jullie allemaal heel veel plezier en succes toe op de
middelbare school. Komen jullie nog eens vertellen hoe het met jullie gaat? Daar zijn wij natuurlijk
heel benieuwd naar. Tot ziens!

IEP Eindtoets 2021
De IEP Eindtoets is een eindtoets die eind groep 8 wordt afgenomen. Iedere school is vrij om een
eindtoets te kiezen. De IEP Eindtoets is een alternatief voor de Cito Eindtoets. Wij vinden de IEP
eindtoets beter passen bij de visie van onze school.
Met plezier vertel ik u de uitslag van de IEP Eindtoets 2021. Het gemiddelde van de totale score is
83,8. Dat is een prachtig resultaat, boven het landelijk gemiddelde. De kinderen hebben het
fantastisch gedaan. Ik ben heel trots op hen en ook op alle leerkrachten die deze kinderen 8 jaar lang
onderwijs hebben gegeven. Dit resultaat is de kers op de taart.
Hierbij de schooladviezen:
• VWO
• Havo / VWO
• VMBO-gl-tl / Havo
• VMBO kb/gl-tl
• VMBO bb/kb

25 %
29 %
21 %
14 %
11 %

Nieuwe IB-ers,
Wij zijn heel blij u te vertellen dat wij twee nieuwe, ervaren intern begeleiders gevonden hebben.
Sasja Dijkstra wordt de IB-er voor de onderbouw, groep 1 t/m 4 en Corina Schenk wordt de IB-er voor
de bovenbouw, groep 5 t/m 8. Iedere donderdag zullen zij samen op school aanwezig zijn. In de
eerste nieuwsbrief na de zomervakantie zullen zij zich nader aan u voorstellen. Wij wensen hen een
heel fijne tijd bij ons op school toe.

Zelfstandigheid
De coronatijd heeft ons ook veel positieve dingen gebracht. Vanmorgen stond ik bij
de deur van de kleuters. Ik stond binnen want het regende pijpenstelen. Eén voor
één ‘druppelden’ de kinderen binnen. Bijna allemaal met paraplu. Ze uitten zich
met een opmerking over het vieze weer. Soms met een lach soms met gemopper.
Allemaal schudden zij buiten de deur even hun paraplu uit en hingen hem daarna aan de
verwarming. Het was vermakelijk om te zien. Ik was verbaasd, ik hoefde niets te zeggen.
Daarna deden zij hun jas uit om in de luizenzak te stoppen. Ik zei hen dat ze hem beter aan
een haakje konden hangen zodat hij kon drogen. Dus dat deden ze toen. Die
zelfstandigheid hebben ze toch maar mooi geleerd in de coronatijd. In alle andere groepen zal dat
niet veel anders zijn. Ik ben trots op de kinderen.

LESROOSTER SCHOOLJAAR 2021-2022
In mei heeft u een uitnodiging gekregen om een enquête in te vullen over de aanpassing van het
lesrooster van De Olijfboom vanaf schooljaar 2021-2022. Er was een respons van 85 % en hiermee
heeft u ons een goed beeld gegeven van de wensen van de ouders aangaande dit rooster. De
conclusie is dat wij volgend jaar definitief overgaan op een continurooster met 4 dagen van 8.30 –
14.15 uur met als uitzondering de woensdag, waar we om 12.30 uur stoppen.

Groepsverdeling
Andere jaren had u de groepsverdeling al van ons ontvangen. Helaas hebben wij het dit jaar nog niet
rond. Het is heel fijn dat we extra gelden, de NPO gelden, krijgen om hiermee de eventuele
achterstanden te verkleinen maar er zijn geen leerkrachten te vinden om al die extra plekken op te
vullen. Wij zijn nog heel druk aan het puzzelen en ook hebben wij nog een vacature uitstaan. Wij
houden u op de hoogte.
Binnenkort wordt bekendgemaakt welke leerkracht uw kind volgend schooljaar krijgt. Dat is altijd
weer een spannend moment. Zowel voor de kinderen als voor de ouders. Het is ook een moment
waarop uw reactie als ouder telt. De manier waarop u straks praat over de nieuwe indeling heeft
namelijk effect op hoe uw kind gaat presteren.
Het klinkt misschien gek, maar ik wil u vragen om met uw kind op een positieve manier over de
nieuwe leerkracht te spreken.
Ongetwijfeld heeft u ideeën over school en ziet u allerlei dingen die anders of beter kunnen. Als u
hier met uw kinderen over praat, zullen zij dit wellicht herkennen en zij zullen er wellicht om moeten
lachen. Uit ervaring weet ik dat u uw kinderen daarmee benadeeld. Uit onderzoek blijkt dat de
manier waarop ouders over de leerkracht praten verschil maakt voor kinderen. Eigenlijk is dat heel
logisch. Is een ouder negatief, dan neemt een kind dat bewust of onbewust mee naar school. Maar
niet iedereen realiseert zich dat dit uiteindelijk ook effect heeft op de leerprestaties van de kinderen.
Ik schrijf dit niet omdat u niet kritisch mag zijn. Dat is juist heel belangrijk. De reden dat ik dit schrijf is
omdat het een gemiste kans kan zijn als u uw kind beïnvloedt.
Misschien is bovenstaande voor u helemaal niet nodig. Dan kunt u het snel weer vergeten.

Beste ouders, verzorgers en lieve kinderen,
Komend schooljaar werk ik niet meer op de Olijfboom.
Ik ga mijn dynamische baan als interne begeleider, leerkracht en RT+/Schaduw-Talentenlableerkracht in
wisselen voor een baan die bestaat uit alleen lesgeven en leerkrachten in opleiding begeleiden. Dat ga ik doen
op een andere school.
Ik ben inmiddels 63 jaar en heb een geweldig werkzaam leven van ruim 40 jaren achter de rug. Eerst als
chemisch analist bij de UvA en vervolgens als leerkracht en interne begeleider in het onderwijs. Ik ben in de
prachtige gelegenheid geweest om een diversiteit aan bijdragen te mogen leveren aan de Olijfboom. Ik vind
het nu tijd om dit prachtige werk af te sluiten en de cirkel rond te maken door in mijn laatste werkzame jaren
terug te keren naar de basis van het vak, namelijk lesgeven.
Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en het vertrouwen dat ik altijd gekregen heb.
Groetjes en alvast een mooie zomervakantie.
juf Irma

Juf Sharon
Zoals u weet is juf Veronique al geruime tijd niet aan het werk. Gelukkig merken de kinderen daar
weinig van. Juf Marga en juf Sharon hebben al geruime tijd haar lesgevende taak overgenomen. Daar
zijn wij heel blij mee. Juf Sharon is ook werkzaam op een andere Prisma school in Almere. Na de
zomervakantie krijgt zij daar een fulltime baan. Juf Sharon zal daarom volgend schooljaar niet meer
op de Olijfboom werken en dat vinden wij heel spijtig. Lieve Sharon, via deze weg willen wij jou heel
hartelijk bedenken voor alles wat je voor de kinderen van groep 1 gedaan hebt. Zij en wij hebben van
je genoten.

Vanuit de RT-PLUS groep
Wij zijn bezig met een onderzoek van Rt+ . Het onderzoek gaat over infecties we hebben van alles
gedaan zoals een mindmap maken en filmpjes bekijken. Daarna is het echte onderzoek begonnen.
Eerst moesten we een onderzoek formulier invullen en als dat werd goedgekeurd .Nu konden we
gaan swipen wij hadden de instructietafel , het zeeppompje , een laptopje en het digibord. Nu we dat
hadden gedaan moesten we elke dag een logboek bijhouden. Toen er eindelijk schimmels kwamen
gingen we foto’s maken . dat hadden we dus gedaan toen kon je kiezen uit een PowerPoint of
een muurkrant ik koos een muurkrant uiteindelijk moesten we vier muurkranten maken . nu gaan we
presenteren voor de Rt+ klas . En dan krijgen we een cijfer.
Van Abel

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

eerste dag

laatste dag

16-10-2021
24-12-2021
19-02-2022
15-04-2022
25-04-2022
26-05-2022

24-10-2021
09-01-2022
27-02-2022
18-04-2022
08-05-2022
27-05-2022
06-06-2022
28-08-2022

16-07-2022

Vrije dagen voor leerlingen – hele

dag

vrijdag 17-09-2021

Studiedag Team

vrijdag 24-12-2021

Studiedag Team

woensdag 16-03-2022

Studiedag Team

Woensdag 15-06-2022

Studiedag Team

Vrijdag 15-07-2022

Margedag

Vrije middagen – vrij

vanaf 12.00 uur

Maandag 27-09-2021
Dinsdag 12-10-2021
Donderdag 11-11-2021
Donderdag 03-02-2022
Dinsdag 01-03-2022

Vakantie tip
Het is gezellig om de kinderen 6 weken thuis te hebben maar soms weet je even niets leuks meer te
verzinnen. Kijk dan om de site van Kidsproof.nl
Hier staat het meest complete overzicht van gezinsuitjes en kinderactiviteiten in onze eigen regio (en
in andere Nederlandse vakantieregio’s) Van kindvriendelijke restaurants tot kinderactiviteiten in
musea, van speeltuinen tot fijne zwemplekjes, van wandeltochten tot sportieve uitjes, op de site vind
je veel leuke tips en inspiratie.

