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Algemene informatie: 

 

Rapporten en tien-minuten-gesprekken: 
De afgelopen periode hebben de leerlingen bijna 2 maanden thuis onderwijs op afstand gehad. 
Daarna is er gestart met halve groepen. Er is best wel wat tijd overheen gegaan voordat weer met 
regulier onderwijs gestart kon worden. Zodoende kan het voorkomen dat voor sommige schoolvakken 
onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor het derde rapport. In dat geval wordt het vakje 
betreffende dat schoolvak, leeg gelaten. Het kan per groep verschillen welk vakje leeg gelaten wordt. 
Daarnaast wordt op dit moment nog steeds aangeraden om geen ouders in de school toe te laten. Dit 
heeft consequenties voor de tien-minuten-gesprekken. Om ze toch door te kunnen laten gaan hebben 
wij ervoor gekozen om de gesprekken plaats te laten vinden via Google Hangout, het medium waar 
veel kinderen al tijdens het thuis onderwijs gebruik van hebben gemaakt. Er kan ingelogd worden met 
het account van de betreffende leerling. U kunt zich hiervoor inschrijven met behulp van de Parro- 
app. Vanochtend hebben alle leerkrachten in Parro inmiddels hun beschikbaarheid aangegeven. 
Dit geldt niet voor groep 8. Deze groep heeft geen oudergesprekken meer. Daar wordt afscheid 
genomen en bijgepraat op de afscheidsavonden. 
 
Groepsverdeling. 
Op de volgende bladzijde treft u de personele bezetting voor komend schooljaar aan. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

      
Weekagenda: 

 

maandag  29-06 * 

dinsdag  30-06 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  01-07 * 

donderdag  02-07 Directieberaad (BMT). 
’s Avonds: MR. 

vrijdag  03-07 Rapporten mee naar huis. 
Verzending nieuwsbrief 27. 
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Personele bezetting schooljaar 2020-2021. 
 

Groep 1/2A: Carla Loonstra (ma. en di.). 
Nieuwe collega (woe. t/m vr.). 
 

Groep 1/2B: Annemiek Hoogeveen. 
Om de vrijdag: Henriëtte van Buuren. 
 

Groep 1/2C: Fabiola Bakker (ma. t/m do.). 
Judy Disseldorp (vr.) 
 

3 Demi van As. 
Om de vrijdag: Henriëtte van Buuren. 
 

4A (was 3A) Danny Jansen (ma. t/m woe.). 
Hanna Bookelman (do. en vr.) 
 

4B (was 3B) Aukje Aardema (ma. t/m woe.) 
Carla Loonstra (do. en vr.) 
 

5 Ester Hartgers (ma. t/m woe.) 
Nelleke Koeleman (do. en vr.) 
 

6 Yvonne van Klink (ma. en di.) 
Douwina Vrijburg (woe. t/m vr.) 
 

7A (was 6A) Dyonne van Amsterdam (gehele week). 
 

7B (was 6B) Marian van Klink (ma., di. en om de week woe.). 
Anika van Egmond (woe om de week, do. en vr.). 
Wieske Bressers, lerares in opleiding SSBA (woe-ochtend, do. en vr.). 
M.b.t. Wieske krijgt u begin volgend schooljaar nadere informatie. 
 

8 Henriëtte van Buuren (ma. t/m woe.) 
Joukje de Vries (do. en vr.). 
 

 
De indeling van de drie kleutergroepen wordt apart aan de ouders/verzorgers verzonden. 
 
In één van de kleutergroepen hebben wij vacatureruimte. De sollicitatieprocedure hopen wij 
spoedig te hebben afgerond. 
Enkele kinderen gaan, o.a. door verhuizing, onze school verlaten. 
Ook door o.a. verhuizing komt een aantal kinderen naar onze school. 
Hierover krijgen de betrokken groepen later informatie. 
 
Directie: Ton Kuiters op ma., di., do. en vr. Joukje de Vries op woe. 
Interne begeleiding: Erwin Lebbink op ma., di., en woe. Anika van Egmond op woe. (om de week). 
TOP-klas: Marian van Klink (om de week op woe.). 
Leerkrachtondersteuning: Patricia van Zanten (ma. t/m vr.). Bianca van Oudenallen (ma. en woe. 
t/m vr. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week zijn wij lekker zomers begonnen. Buiten het lokaal van groep 2 werd een camping, met 
zwembad, gebouwd en wij hebben heerlijk met water buiten gespeeld. Ook de werkjes in de groep 
staan in het teken van de zomer. Wij hebben heerlijke ijsjes en mooie verrekijkers gemaakt. 
De letter van de week is de letter g van gum. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Op donderdag 2 juli mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen, liefst geen kleine onderdelen 
en speelgoed dat tegen een stootje kan. 
Op woensdag 8 juli hebben wij een feestdag voor de hele school. Dit om toch nog een gezellig feestje 
te vieren aan het einde van dit bijzondere schooljaar. De kinderen van groep 1 en 2 blijven gewoon op 
school en ook de schooltijden blijven zoals altijd. De pauzehap hebben ze deze dag niet nodig, maar 
wel een feestelijke lunch. 
Graag willen wij alle rapporten die nog thuis zijn, terug hebben op school want een nieuw rapport kan 
alleen in de juiste hoes weer mee naar huis gegeven worden. Wilt u zich nog aanmelden bij Google 
Hangout, mocht u dat nog niet gedaan hebben want de gesprekken zullen (facultatief) via videobellen 
plaatsvinden. Denkt u ook nog aan het activeren van de Parro-app, als u dat nog niet gedaan heeft. 
Via Parro zullen de intekenlijsten voor de gesprekken beschikbaar worden gesteld. 
 
Bedankt voor uw medewerking. 
Fijn weekend, 
de kleuterjuffen 
 

 

Groep 3A en 3B: 
We hebben een zonnige week achter de rug.  
De kinderen hebben hard gewerkt aan de Cito-toetsen. Verder zijn we in rustig tempo doorgegaan met 
de overige lessen. We zijn al aan het einde van kern 11 van VLL en zullen de komende weken alle stof 
herhalen. 
Om dit bijzondere schooljaar feestelijk af te sluiten, vieren wij woensdag 8 juli met de hele school een 
feestje. Verdere info over deze dag volgt nog.  
Volgende week vrijdag 3 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Mocht u de voortgang 
van uw kind nog met de leerkracht willen bespreken, dan kunt u zich inschrijven via Parro. U ontvangt 
hiervoor op vrijdag 26 juni een uitnodiging. De gesprekken zullen plaatsvinden via Google Hangouts 
(videobellen). Mocht u zich nog niet hebben aangemeld hiervoor, vragen wij u dit alsnog te doen.  
 
Groep 3B: volgende week maandag staat juf Dyonne voor de klas en op dinsdag en woensdag is juf 
Demi afwezig i.v.m. haar verhuizing. Juf Karin zal dan invallen.  
 
Groetjes,  
Aukje, Carla en Demi  
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Groep 4: 
Deze week eindelijk weer muziekles van meester Wim én gymles van meester Djordy, leuk! Denken 
jullie nog wel even aan goede schoenen, op slippers gymmen lukt echt niet, we gymmen weer gewoon 
op maandag en woensdag.  
De meeste Cito-toetsen zijn klaar, volgende week maken we begrijpend lezen af en dan nog begrijpend 

luisteren, de leukste toets van allemaal, want luisteren kunnen we heel goed😜! 
In deze nieuwsbrief staat ook een stukje over de laatste rapporten en oudergesprekken, de kinderen 
krijgen een week eerder het rapport mee naar huis, als u de resultaten nog met de leerkracht wenst te 
bespreken kunt u zich inschrijven via de uitnodiging die u via Parro krijgt. 
 
Groetjes en fijn weekend! Juf Danny en juf Hanna  
 

 

Groep 5: 
Deze week hebben we hard gewerkt! De Cito toetsen zijn afgerond, evenals de taaltoets. Met taal zijn 
we begonnen aan een nieuw thema: Geheimen!  
Volgende week dinsdag oefenen we de tafel van 6, dus doe je best! 
Op woensdag 8 juli vieren we onze verjaardag. We gaan er een gezellige dag van maken! 
Binnenkort kunt u zich via Parro inschrijven als u graag met ons in gesprek gaat over de resultaten van 
uw kind. Volgende week vrijdag krijgen de kinderen hun rapport.  
 
Goed weekend, Juf Ester en juf Nelleke. 
 

 

Groep 6A en 6B: 
Deze week hebben we de meeste Citotoetsen afgerond. We hebben ook Avi en DMT gelezen. Tijdens 
taal gingen we verder met het thema Plankenkoorts. Met Kahoot leerden we de woorden van het 
thema extra goed en het is nog eens leuk om te doen. We leren over het waddengebied tijdens de 
lessen van Aardrijkskunde. Wat is nu eigenlijk handkokkelen? Kokkels worden dan met de hand 
geoogst. Vroeger ging dit met netten, maar daardoor werd de natuur erg verstoord. Het 
waddengebied delen we met Duitsland en Denemarken. Een kustlijn van ruim 500 kilometer. 
Tegenwoordig staat het waddengebied zelfs op de lijst van het Werelderfgoed. De lessen van spelling 
behandelen het lolly en het tremawoord. Volgende week starten we met een nieuw blok van rekenen 
en krijgen jullie op vrijdag het rapport mee naar huis. 
Afgelopen donderdag heeft juf Wieske in groep 6A haar assessment gehad. Het ging heel goed en ze is 
geslaagd! We willen juf Wieske feliciteren en veel succes wensen met haar studie. Woensdag hebben 
we de laatste maiskorrel verdiend en zouden we dus eigenlijk als klassenbeloning een bioscoop maken 
van de klas. Maar omdat het zulk mooi weer was hebben we even extra buiten gespeeld en 
gesmikkeld van een lekker ijsje. 
 
Spreekbeurten: 
Maandag 29 juni: Saar en Abby 
Dinsdag 30 juni: Jena 
Woensdag 1 juli: Jaivy en Aya 
Donderdag 2 juli: Miley en Omar 
 
Geniet ervan en een fijn weekend! 
De juffen! 
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Groep 7: 
Wat hebben jullie deze week keihard gewerkt! Na al die Cito-toetsen was de vrije vrijdag dan ook dik 
verdiend! Ook zijn bijna alle spreekbeurten klaar, het waren weer leuke onderwerpen. Onze stagejuf 
Anneroos heeft haar laatste lessen gegeven. 
Nu op naar de laatste 3 weken van het schooljaar. Geen toetsen meer, maar we gaan natuurlijk nog 
wel aan de slag met de leerstof. De juffen zijn druk bezig met de rapporten die vrijdag met jullie mee 
naar huis gaan. Het inschrijven voor de gesprekken kan via Parro. 
Denk eraan om maandag (buiten)gymschoenen aan te trekken of mee te nemen! 
 
Huiswerk: Ideeën bedenken voor onze feestdag op woensdag 8 juli. 
 
Fijn weekend! 
 

 

Groep 8: 
Wat gaat de tijd toch hard. Nog 3 weken te gaan. De musical begint al aardig vorm te krijgen. Nu nog 
de puntjes op de i. Dat betekent oefenen met alle decorstukken, accessoires en kleding!  
De uitnodigingen voor de afscheidsavond zijn deze week mee naar huis gegaan.  
Ook is het programma voor 8 juli per mail aan de ouders doorgegeven. Wat fijn dat groep 8 toch nog 
wat leuke dingen heeft om naar uit te kijken. 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 

De jarige(en): 
26-6 Larissa Keller (2009) 6A 

26 Julia Klein (2012) 4 

28 Jason van Es (2015) 1/2B 

29 Puck Arrachart (2010) 6B 

1-7 Karolina Stepnik (2012) 4 
 

 
 
 

 

 


