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 Groepen 2019-2020 
Hieronder ziet  u de indeling van de groepen voor het schooljaar 2019-2020. 
Ten opzichte van het huidige schooljaar verandert er niet veel. 
De meeste groepen schuiven in de huidige samenstelling samen door naar het volgende leerjaar. 
Met deze uitzonderingen: 
1. Van de huidige kleutergroepen (1/2-a en 1/2-b) gaan de groep 2 kinderen in principe naar groep 3. 

De nieuwe groepen 1/2 worden door de instroom van 4-jarigen echter al snel vrij groot. Daarom komt 
er vanaf de herfstvakantie een extra kleutergroep. Hierin plaatsen we dan alle groep 2 leerlingen bij 
elkaar. 
Dat heeft als voordeel dat de kleutergroepen weer een prettig aantal kinderen zullen hebben en dat de 
kinderen van de nieuw gevormde groep 2 zich samen goed kunnen voorbereiden op groep 3. 

2. De huidige groepen 6-a en 6-b (6-b is nu deel van combinatiegroep 6/7) worden samengevoegd tot één 
groep 7. 

3. De huidige groepen 7-a en 7-b (7-b is nu deel van combinatiegroep 6/7) worden omgevormd tot twee 
aparte groepen 8, dus zonder combinatiegroep. Op deze manier ontstaan twee relatief kleine groepen 
8, waardoor we deze kinderen goed kunnen voorbereiden op het voortgezet onderwijs. 
Over hoe de groep 7 kinderen over deze nieuwe groepen 8 zullen worden verdeeld, wordt momenteel 
nog intern overlegd. De ouders krijgen daarover apart bericht. 

 

nu nieuwe 
groepsnaam 

geschat aant. ll. 

0/1a 1/2-a startaantal 1e schooldag: ± 27 
per herfstvakantie zonder groep 2: ± 15 
wordt einde schooljaar: ± 24 

0/1b 1/2-b startaantal 1e schooldag: ± 26 
per herfstvakantie zonder groep 2: ± 14 
wordt einde schooljaar: ± 23 

 
1a en 1b 

na de 
herfstvakantie: 2 

 
28 

   

2a en 2b 3 22 

3 4 24 

4a 5a 21 

4b 5b 20 

5 6 25 

6a en 6b 7a 27 

7a en 7b 8a 20 

7a en 7b 8b 20 
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Opmerkingen: 

 Door de hele school vinden in deze tijd van het schooljaar gesprekken met ouders plaats als er twijfel is 
over wat volgend schooljaar het beste is voor hun kind. Dat maakt dat de exacte grootte van groepen 
nog niet bekend is. Daarnaast beïnvloeden verhuizingen de aantallen uiteraard. 

 Welke leerkracht(en) volgend schooljaar welke groep zullen krijgen, valt op het moment ook nog niet te 
zeggen. U hoort dat zodra dat bekend is. 

 Hetzelfde geldt voor de vraag in welke lokalen de kinderen zullen komen. 

 De medezeggenschapsraad heeft deze groepsverdeling besproken en is ermee akkoord gegaan. 
Met eventuele vragen kunt u terecht bij de huidige groepsleerkracht van uw kind. 
 

Rapporten inleveren 
De leerkrachten zijn de voorbereidingen aan het treffen voor het laatste rapport van dit schooljaar. 
Nou blijkt dat van een aantal kinderen het rapport de vorige keer niet is teruggekomen. 
Dus als er nog eentje thuis ligt … zo snel mogelijk inleveren bij de leerkracht svp. Anders kan er geen nieuw 
rapport gemaakt worden. 
 

Gevonden voorwerpen uitstalling 
De winterperiode is definitief afgelopen, maar de doos met gevonden voorwerpen zit vol met winter- en 
andere artikelen van de afgelopen maanden. 
Vanaf morgen, vrijdag 14 juni, t/m vrijdag 21 juni, liggen al deze zaken uitgestald in de Valkuil. Kijk even of 
daar eigendommen van u / uw kinderen tussen zitten. 
Wat niet wordt opgehaald, moeten wij helaas wegdoen. 
 

 Van Buiten: Festival Roden Proeft 2019 
Zaterdag 6 juli, 14.00-19.00 uur. 
Bekende artiesten als Jeroen Smits, Bluesdiggers, Arjan Kleton, Marco Bonnisimo en Café Bolle Jan 
verwelkomen je in hun stamkroeg op de Albertsbaan in Roden 
Daarnaast organiseren we ook een Dorpenbattle en een Vlogwedstrijd voor de kinderen tot 14 jaar. 
Kijk voor meer info op : www.rodenproeft.nl 
 
 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Het Valkhof 
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