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Algemene informatie: 
 

Afscheid. 
Van de week hebben we afscheid genomen van groep 8, anders dan anders maar wel erg leuk en 
gezellig! 
Wij wensen onze schoolverlaters heel veel succes in het Voortgezet Onderwijs! 
Afscheid 2. 
Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Kirsten Rijfers. Kirsten heeft tijdelijk de vacature 
ingevuld die is ontstaan door het vertrek van Marja Speek. Kirsten werkt echter via een 
detacheringsbureau en ons bestuur, SSBA, heeft besloten de bemiddeling via uitzendbureaus te 
stoppen. 
We hebben Kirsten ervaren als een lieve kleuterjuf en attente collega.  Wij wensen haar veel geluk bij 
haar volgende baan. 
Wij nemen ook afscheid van juf Karin Boswijk. Ook Karin werkt via een uitzendbureau. Karin vulde 
aanvankelijk een vacatureruimte in en heeft vervolgens tot op de dag van vandaag de 
ziektevervanging van onze collega Marja Gribnau ingevuld. Daarnaast heeft zij veelvuldig ingevallen 
in meerdere groepen. Wij hebben bewondering voor haar flexibiliteit hierin. Karin gaat nu genieten 
van haar welverdiende pensioen, maar heeft al aangegeven dat gerust gebeld mag worden voor een 
invalmoment! 
Welkom. 
De sollicitatieprocedure voor de vacature in groep 1/2A is nog in volle gang. Na de zomervakantie 
hebben wij Anne Duijndam bereid gevonden om de vacatureruimte tijdelijk in te vullen. Anne is een 
jonge enthousiaste leerkracht die staat te popelen om te beginnen! Anne treedt op 1 augustus in 
dienst van SSBA, maar krijgt na de herfstvakantie een taak op één van onze andere scholen. 
Ook verwelkomen we Wieske Bressers. Wieske volgt het zogenaamde zij-intromerstraject. Zij zal de 
komende maanden tijdens haar opleiding in de praktijk gecoacht worden door Anika van Egmond in 
groep 7.  
Schoolgids. 
De nieuwe schoolgids kunt u terugvinden op onze site. Indien nodig wordt hij vervangen voor een 
nieuwe versie. Kleine veranderingen en aanvulling worden via de nieuwsbrief verspreid. 
Update. 
Aan het eind van de vakantie ontvangt u nieuwsbrief 00. Een belangrijk document m.b.t. het dan 
geldende protocol. Natuurlijk hopen we allemaal dat de versoepelingen blijven en dat er wellicht weer 
meer mogelijk zal zijn. Dit is nu nog allemaal onzeker, want niemand weet echt wat de 
vakantieperiode en straks het najaar ons zal gaan brengen. Dit geldt ook voor de personele bezetting.  
En nu: VAKANTIE! 
Ik wil graag afsluiten met u allen een fijne en welverdiende vakantie toe te wensen, want de 
afgelopen maanden is er niet alleen van ons veel gevraagd, maar zeer zeker ook van u! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Een bericht van onze lee coördinator. 
Zomerlezen... voorkom de zomerdip! 
Lezen in de zomervakantie is voor veel mensen leuk en het toppunt van ontspanning. Dat geldt 
gelukkig voor veel kinderen ook! Maar er zijn ook genoeg kinderen die uit zichzelf niet zo snel een 
boek pakken. Juist voor hén is het belangrijk om te blijven in de zomervakantie om een terugval in 
het technisch-leesniveau zoveel mogelijk te voorkomen. Kinderen die niet lezen tijdens de (lange) 
zomervakantie kunnen soms wel 1 tot 2 avi-niveaus terugvallen. Dit geldt vooral voor de jongere 
kinderen, die nog niet zoveel leeservaring hebben, maar ook de zwakke lezers uit de bovenbouw 
zullen hun leestechniek moeten onderhouden. De grote vraag is natuurlijk: hoe krijg je nou juist die 
kinderen aan het lezen die eigenlijk helemaal niet zo van lezen houden? Gelukkig zijn er heel veel 
mensen die daarover nadenken. Op onderstaande site vindt u verschillende tips. Fijne zomer! 
http://leesbevorderingindeklas.nl/artikelen/zomerlezen-voor-iedereen/ 
 

                                                                                                                        
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze laatste week hebben wij heerlijk met ons eigen speelgoed gespeeld en willen wij alle ouders 
bedanken voor het schoonmaken van onze spullen. Ook de lokalen zijn met hulp van groep 7 en 8 weer 
netjes schoon en klaar voor het volgende schooljaar. 
Iedereen verheugt zich al op de vakantie en iedereen is er vol van. 
Wij wensen jullie een fijne zomervakantie en tot maandag 31 augustus. 
 
De Kleuterjuffen 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Wat was het een drukke, rommelige, maar gezellige laatste schoolweek. Gelukkig had meester Erwin 
de musical van groep 8 gefilmd en konden wij toch nog meegenieten via het digibord.  
Op dinsdag hebben we kennisgemaakt met onze nieuwe juffen, onze nieuwe klasgenootjes en ons 
nieuwe lokaal. Groep 3A komt volgend jaar bij juf Danny en juf Hanna in de klas en groep 3B bij juf 
Aukje en juf Carla.  Dit was eerst wel spannend, maar bleek heel leuk! Groep 3B heeft afscheid 
genomen van Pier. Hij start na de vakantie op de Hasselbraam. We hebben met z'n allen een mooi 
aandenken voor hem gemaakt. Wij wensen Pier heel veel plezier op zijn nieuwe school. Wij gaan hem 
zeker missen! 
 
Het schooljaar is omgevlogen! Het was een bijzonder jaar, waarin we allemaal naar ons beste kunnen 
ons steentje hebben bijgedragen. We zijn trots op de kinderen en wat hebben ze veel geleerd! 
Ondanks de coronatijd, is het ons toch nog gelukt om ons jaarprogramma helemaal af te werken. 
Knap hoor!  
Graag willen we onze klassenmoeders bedanken. Ontzettend bedankt voor jullie inzet en 
organiserende rol. Jullie hebben ons een hoop werk uit handen genomen! Verder willen we alle ouders 
bedanken voor hun hulp bij alle activiteiten van het afgelopen schooljaar. Wij vonden het heel erg 
gezellig! 
 
We wensen alle kinderen volgend jaar heel veel plezier in hun nieuwe groep! Maar eerst... lekker 
genieten van een welverdiende vakantie! Blijf wel lekker lezen, dat helpt zeker tegen de leesdip!  
 
Juf Aukje, juf Carla en juf Demi 
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Groep 4: 

Wat was het een leuke en gezellige week, kunnen jullie thuis ook zo goed poetsen😜 ??? De juffen 
hebben ook erg goed opgeruimd en veel oude werkboekjes gevonden. De kinderen die dit wilden 
mochten deze mee naar huis nemen (maken mag wel, hoeft niet) 
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen kennis gemaakt met hun nieuwe juffen, ze hebben er zin in! 
We willen jullie graag bedanken voor de fijne samenwerking tijdens dit bijzondere schooljaar en ook 
willen we graag Saskia bedanken voor haar rol als klassenmoeder! We zullen dit niet snel vergeten! 
We wensen jullie een hele fijne vakantie, is wel verdiend! 
 
Liefs, juf Danny en juf Hanna  
 

 

Groep 5: 
Het schooljaar is ten einde! Graag willen we onze klassenouders Salima en Walter hartelijk bedanken 
voor hun hulp. We gaan genieten van een welverdiende vakantie. We wensen jullie veel succes in 
groep 6!  
 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6A en 6B: 
De laatste schoolweek alweer! We hebben elke dag nog wel gewerkt, want de structuur is fijn en zorgt 
voor rust. Daarnaast hebben we ook heel veel andere dingen gedaan. De hele klas moest natuurlijk 
opgeruimd en gepoetst worden. Maar samen is het wel gelukt!  
We hebben tussendoor nog gezellig spelletjes gespeeld en swingo en bingo gedaan. We hebben het 
schooljaar echt feestelijk afgesloten samen. We wensen jullie een hele fijne vakantie, rust lekker uit en 
dan zien we jullie volgend jaar weer! 
 
Heel veel groetjes van de juffen van groep 6! 
 

 

Groep 7: 
Wat een gezellige laatste schoolweek was dit. Veel verjaardagen, opruimen, schoonmaken, filmpje 
kijken, extra naar buiten, typediploma's en ook Elize was weer gezellig een paar dagen uit Frankrijk 
over. Maar ook hebben we nog wat gewerkt in het rekenboek met verhoudingstabellen, wat schriften 
uitgewerkt, etc. Jullie waren harde werkers dit schooljaar, de juffen hebben van jullie genoten! Het 
was een raar 2e halfjaar, maar ook tijdens de coronatijd hadden we het gezellig en is er hard gewerkt. 
Iedereen geslaagd voor het verkeersexamen, leuke spreekbeurten en nu allemaal op naar groep 8! 
Geniet van de welverdiende vakantie, rust lekker uit, bedankt voor de gezelligheid dit schooljaar! 
 
Groetjes juf Marian en juf Karin 
 

 

Groep 8: 
Na twee superleuke afscheidsavonden, waar de kinderen de sterren van de hemel speelden, hebben 
we groep 8 uiteindelijk op woensdag op de traditionele manier uitgezwaaid. Eerst nog even de 
musicalliedjes gezongen op het plein en daarna met een kleutertje aan de hand nog een laatste rondje 
door de school. Best emotioneel voor sommige kinderen…. 
Daarna volgden op woensdag en donderdag nog veel leuke uitjes met als klap op de vuurpijl eten in de 
pizzeria bij de ouders van Amin. Wat een verwennerij en wat leuk om zo met elkaar af te sluiten! 
We willen iedereen bedanken voor de cadeautjes en lieve woorden.  
Fijne vakantie en natuurlijk volgend schooljaar heel veel succes op de nieuwe school! 
Groeten van Henriëtte en Joukje 
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Weekagenda: 
 

maandag  31-8 Start schooljaar 2020-2021. Inloop vanaf 8.30 uur. 

dinsdag  1-9 * 

woensdag  2-9 * 

donderdag  3-9 * 

vrijdag  4-9 Verzending nieuwsbrief 01. 

 
 
 

De jarige(en): 
18-7 Lola du Prie (2013) 

18 Dylan Zwetsloot (2010) 

21 Isa van der Tang (2015) 

22 Dana van Haag (2009) 

24 Abel van der Geest (2008) 

24 Jace van Zuijlen (2013) 

25 Jena Alsoudi (2010) 

25 Mila Klomp (2009) 

25 Jaivy Loos (2010) 

25 Liene Rijkelijkhuizen (2012) 

25 Zoë Valentijn (2013) 

29 Tigo Rodewijk (2015) 

30 Marc Boltjes (2014) 

  
 

1-8 Robin Olyerhoek (2015) 

1 Dani Vink (2013) 

1 Noah Vink (2013) 

3 Ismail Abdalli (2012) 

3 Omar Belaidi (2012) 

5 Evy Tuithof (2009) 

8 Abby de Rooij (2010) 

8 Sami Schrage (2011) 

8 Féline de Weger (2009) 

12 Tess van der Felz (2010) 

12 Luciën Hoogenboom (2009) 

12 Guus Kiers (2015) 

12 Abdullah Zarour (2013) 

13 Daan Bongers (2015) 

14 Sem Loos (2010) 

17 Manou van Blijswijk (2011) 

20 Sounna Belkasmi (2011) 

20 Nathan Harteveld (2014) 

20 Britt Opdam (2008) 

20 Vinz du Prie (2008) 

21 Miley Buurman (2010) 

21 Babs van Velzen (2015) 

25 Morsal Amiri (2015) 

26 Nijs van Ammers (2011) 

26 Linda van der Plas (2008) 

27 Joey Koedam (2013) 
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27 Justice Westenburg (2012) 

28 Adam Benalioui (2015) 

29 Jesper van der Tang (2012) 

30 Dewi Heemskerk (2010) 

30 Roel Stigter (2012) 

31 Rima Farossi (2014) 
 

2-9 Yasin Hashem (2009) 

3 Eline van Rhoon (2014) 
 

 

 


