NIEUWSBRIEF JULI
EINDWEEK EN MEER

Agenda
Week 27
Rapportgesprekken
groep 1 t/m 7
7 juli
Studiedag personeel:
alle leerlingen vrij
Eindweek
We sluiten het schooljaar af met een programma vol
sport en spel.
Via een speciale eindweekfolder zullen we u nog nader
informeren. Wat u wel vast moet weten, is dat we
dinsdag 13 juli een continurooster hebben. Dat
betekent voor alle kinderen school van 08.30-14.00 uur.
Voor de lunch tussen de middag wordt gezorgd!
Donderdag 15 juli is de laatste schooldag. Op die dag
zullen alle groepen in de samenstelling van volgend
schooljaar een half uurtje verhuizen naar hun nieuwe
lokaal en leerkracht(en).
Vrijdag 16 juli is de eerste dag van de zomervakantie.

12 t/m 15 juli
Eindweek
16 juli		
Start zomervakantie t/m zondag
29 augustus
30 augustus
Eerste schooldag 2021-2022

Studiedag woensdag 7 juli
Woensdag 7 juli is een studiedag voor het personeel van onze school.
Alle leerleerlingen zijn deze dag vrij.

Groepsverdeling

Groep 1/2 A

Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4

Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

mw. Joke Thijsse
mw. Ria van der Hoeven
mw. Margot Kniep
mw. Ria van der Hoeven
dhr. Olaf Methorst
mw. Suzanne de Vree
mw. Nicole Schippers
mw. Marloes Groeneveld
mw. Tessa Groeneveld
mw. Edith van Dongen
mw. Suzanne de Vree
mw. Ilona Bakker
mw. Suzan Roos
mw. Mirjam Lodonk
mw. Marieke van Dijk
dhr. Martijn de Zeeuw
dhr. Danny Struijk

maandag, woensdag t/m
vrijdagmorgen
dinsdag
dinsdag t/m vrijdagmorgen
maandag
maandag t/m vrijdag
maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdagmorgen
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdagmorgen
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagmorgen
woensdag
maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag

We starten volgend schooljaar met drie kleutergroepen. De kinderen uit de huidige groep 1D worden over
deze drie groepen verdeeld. De kinderen uit groep 2 die volgend schooljaar doorstromen naar groep 3
worden verdeeld over twee groepen (groep 3A en 3B).
De indeling van de kinderen hebben we zo zorgvuldig mogelijk gedaan. We hebben daarbij rekening
gehouden met:
•
de verdeling van groep 1 en 2 leerlingen over de drie kleutergroepen,
•
de instroom van nieuwe kleuters komend schooljaar,
•
een evenredige verdeling van jongens/meisjes,
•
een plaatsing bij vriendjes/vriendinnetjes.
In de bijlage kunt u aflezen bij welke groep uw kind ingedeeld is.

De huidige groepen 3A en 3B vormen volgend schooljaar één groep 4 van 33 leerlingen. Naast de
groepsleerkracht heeft deze groep op maandag en dinsdag een extra leerkracht, dhr. Ferry van Genderen,
die bij ons zijn LIO stage loopt.
Een LIO-er is een leraar in opleiding die de eindstage doet in de afstudeerfase van de lerarenopleiding.
Dhr. Ferry van Genderen is vorige week donderdag bij ons op school geweest om kennis te maken met de
leerlingen.
Dhr. Martijn de Zeeuw wordt onze nieuwe collega en hij zal groep 7 onder zijn hoede gaan nemen. Meester
Martijn is een ervaren leerkracht en komt over van de Kennedyschool in Dordrecht. We wensen hem veel
succes met zijn nieuwe baan en hopen dat hij zich snel thuis zal voelen op onze school. Voor de zomervakantie
zal er nog een moment ingepland worden, waarop hij kennis komt maken met de leerlingen.
Mevr. Ilona Bakker, woonachtig in Loon op Zand, heeft net als mevr. Kayleigh Jansen een baan dichterbij huis
gevonden. Na de zomervakantie gaat zij op een school voor speciaal basisonderwijs werken in Tilburg.
Wij vinden het bijzonder jammer dat zij onze school gaat verlaten, maar gelet op de afstand en het drukke
traject dat elke werkdag gereden moet worden, begrijpen we deze beslissing uiteraard wel. We wensen haar
veel succes op haar nieuwe school. Voor ons betekent dit, dat we op zoek moeten naar een nieuwe collega om
samen met mevr. Suzan Roos groep 5 te gaan begeleiden.
Zodra hier meer over bekend is, zullen we u dat zo snel mogelijk laten weten.
Coronamaatregelen schooljaar 2021-2022
In de laatste week van de zomervakantie zullen we u op de hoogte brengen of en zo ja welke corona
maatregelen er (nog) gelden bij aanvang van het nieuwe schooljaar.
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

za 16-10-2021 t/m zo 24-10-2021
za 25-12-2021 t/m zo 09-01-2022
za 26-02-2022 t/m zo 06-03-2022
vr 15-04-2022 t/m ma 18-04-2022
za 23-04-2022 t/m zo 08-05-2022
do 26-05-2022 t/m zo 29-05-2022
za 04-06-2022 t/m ma 06-06-2022

Zomervakantie

za 09-07-2022 t/m zo 21-08-2022

Overige vrije dagen:
Woensdag 24 november 2021
Donderdag 24 en vrijdag 25 februari 2022 (voor de voorjaarsvakantie)
Dinsdag 7 juni 2022(direct na de Pinksteren)
Vrijdag 8 juli 2022 (voor de zomervakantie)
Vrije middagen
Vrijdagmiddag 3 december 2021
Vrijdagmiddag 24 december 2021
Ophogen schoolplein
In de zomervakantie zal ons schoolplein opgehoogd worden. Dat is na 7 jaar hard nodig!

Groep 3 naar Monkey Town
Groep 3A en 3B konden hun geluk niet op! Een ouder uit groep 3B had een prijsvraag
gewonnen, waardoor de klas van haar kind gratis een ochtend naar Monkey Town
mocht. Gelukkig was de leiding van Monkey Town het met ons eens dat groep 3A er
dan ook bij hoorde!

Winnaars Quiz Supersonisch Songfestival
Uit de vele goede inzendingen trokken onze oudste leerling (Twan Spruit uit groep 8)
en onze jongste leerling (Jake van der Zwaan uit groep 1D die op die dag 4 jaar werd)
de 5 prijswinnaars van de Supersonische Songfestival Quiz. De winnaars hebben
hun prijs inmiddels in ontvangst genomen: een Rotterdams pakket van
Kaaswinkel De Vershoek uit Papendrecht.

Oudergesprekken
In week 27 staan voor groep 1 t/m 7 de oudergesprekken op het programma. Vorige
week vrijdag heeft u daar de uitnodiging voor ontvangen. Wilt u deze brief waarop
u kunt aangeven wanneer uw gesprek via Teams ingeroosterd kan worden, uiterlijk
woensdag 30 juni weer inleveren? Dan ontvangt u vrijdag 2 juli bericht terug over het
tijdstip waarop u ingepland staat. Voorafgaand aan de oudergesprekken krijgen de
kinderen uit groep 3 t/m 7 op maandag 5 juli hun rapport mee naar huis.
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