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Algemene informatie: 
 

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
Wat een pittig jaar! Vlak voor de zomervakantie van 2020 dachten we nog dat we ‘het wel gehad 
hadden’. Echter, niets bleek minder waar.  
Ook afgelopen schooljaar heeft een grote wissel getrokken op iedereen: kinderen, ouders, collegae. 
Samenwerking, flexibiliteit, creativiteit en begrip werden met de dag belangrijker. 
Maar: we hebben het gered! Probeer te genieten van wat wel mogelijk is de komende weken en dan 
zie ik iedereen graag na de zomervakantie weer terug! 
Schoolgids. 
De eerste versie van de nieuwe schoolgids staat op onze site. U kunt hem daar zelf downloaden. 
Nieuwsbrief 0. 
Aan het eind van de zomervakantie stuur ik u nieuwsbrief ‘0‘met alle relevante informatie voor de 
start van het schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
maandag  30-8 Eerste schooldag schooljaar 2021-2022. 
dinsdag  31-8 * 
woensdag  1-9 * 
donderdag  2-9 * 
vrijdag  3-9 Speelgoedmoment groep 1-2. 

Verzending nieuwsbrief 1. 
 
Groepsinformatie. 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij de klas lekker schoongemaakt voor de start van de vakantie. Gelukkig hebben 
de ouders, in sommige groepen, goed geholpen met het schoonmaken van het speelgoed en de 
spulletjes van de poppenhoek en in het bijgebouw was warm water aanwezig waardoor de kinderen 
lekker zelf konden schoonmaken. 
Op woensdag hebben de kleuters groep 8 uitgezwaaid. De kinderen mochten meelopen door de 
erehaag. 
Het was een bijzonder jaar dat wij met z'n allen hebben volbracht. Alle ouders bedankt voor jullie 
medewerking en inzet om met elkaar dit bijzondere schooljaar tot een goed einde te brengen. 
 
Fijne vakantie allemaal. Rust lekker uit en tot volgend schooljaar. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Dat was het dan… schooljaar 2020-2021. Het was een bijzonder jaar, waarin wij er ondanks Covid toch 
het beste van hebben gemaakt met elkaar. Ik ben ontzettend trots op alle kinderen en natuurlijk ook 
de ouders. Groep 3 blijft een bijzonder jaar. De kinderen komen binnen als kleuters en kunnen nu 
zelfstandig lezen. Van eerst alleen tekeningen maken naar nu briefjes schrijven en krijgen, zo 
ontzettend leuk. Bedankt voor het gezellige schooljaar allemaal, ik heb genoten!  
Ik wens iedereen een hele fijne, welverdiende zomervakantie.  
 
Liefs, juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
Wat was het een rommelige, maar zeker ook gezellige laatste schoolweek! Kunnen de kinderen thuis 
ook zo goed poetsen en opruimen? Het schooljaar is omgevlogen. Het was wederom een bijzonder 
jaar, waarin we allemaal naar ons beste kunnen ons steentje hebben bijgedragen. We zijn trots op 
onze kinderen. Wat hebben ze weer veel geleerd. Graag willen we onze klassenouders bedanken. Wij 
hopen dat er volgend jaar eindelijk weer wat meer te vieren en organiseren valt 😊😊. Ook willen we 
jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid het afgelopen schooljaar. Wij vonden het 
heel erg gezellig! We wensen alle kinderen volgend jaar heel veel plezier in hun nieuwe groep. Op 
dinsdag hebben we al kennisgemaakt met onze nieuwe juf(fen) en ons nieuwe lokaal, dus dat gaat 
helemaal goed komen.  Maar eerst... lekker genieten van een welverdiende vakantie!   

Juf Aukje, juf Carla, juf Danny en juf Hanna  

 
 

Groep 5: 
Graag willen we de kinderen, en u als ouders, bedanken voor het gezellige en bijzondere schooljaar! 
Het was leuk om deze kinderen in onze groep te hebben. Ze zijn gegroeid en hebben veel geleerd. 
En...we gaan ze zeker missen! Natuurlijk wensen we jullie allemaal heel veel succes in groep 6! 😉😉 
Eerst gaan we genieten van de zomervakantie! 
We wensen iedereen een fijne zomer toe! 
Juf Ester en juf Nelleke. 
 

 
Groep 6: 
En nu hebben we écht de laatste week er bijna opzitten! Jullie hebben goed geholpen met uitzoeken, 
poetsen, verhuizen en nog veel meer. Alle materialen van groep 6 moesten naar een ander lokaal. Dat 
was beste een flinke klus, maar gelukkig is het nu bijna klaar en kan groep 8 in ons lokaal. 
Tijdens de 10-minutengesprekken is er met sommige ouders gesproken over het oefenen in Gynzy in 
de vakantie. Als het goed is, kan dit tot eind juli. Denk aan de weektaken en de werelden van rekenen 
of de lessen die de kinderen gemist hebben. Tip van de juf! Altijd kladpapier erbij gebruiken. En er kan 
ook nog geoefend worden met spelling. De lessen die nog "open" staan of het laatste icoontje van de 
week TAAKWW. 
Maar natuurlijk gaat iedereen vooral genieten van een welverdiende vakantie. 
Veel plezier allemaal! En voor de kinderen nogmaals veel succes in de volgende groep! 
 
Groetjes van ... 
Juf Yvon Bongers, juf Anika, juf Yvonne van Klink en juf Douwina. 
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De groepen 7: 
 Dat was hem dan, de laatste schoolweek van dit jaar! We hebben het schooljaar deze week gezellig 
afgesloten. Er is hard gewerkt, gepoetst, opgeruimd en gespeeld. Op dinsdag zijn de kinderen gaan 
wennen bij de nieuwe juffen van groep 8. Ze hebben heel veel zin in het kamp, de musical, het 
voetbaltoernooi en om de oudsten te zijn volgend jaar. Donderdag was de laatste schooldag. We 
hebben afscheid genomen van Ali en Omar die na de zomervakantie naar een andere school gaan.  
 
Wij hebben ontzettend genoten dit schooljaar. Heel erg bedankt voor uw vertrouwen! We wensen 
iedereen een fijne zomervakantie! 
 
Groetjes, 
de juffen 
 

 
Groep 8: 
Dag lieve Doutzen, Quinten, Angel, Daisy, Omneya, Dione, Kamal, Chiel, Dana, Yasin, Jinthe, Luciën, 
Amy, Kaelyn, Xander, Mila, Robbin, Mees, Tim, Adam, Seth, Sanne, Sam, Fien, Britt, Jan, Evy, Lana en 
Kara! Wat hebben we een fijn jaar met jullie gehad! 
We wensen jullie een hele fijne vakantie en heel veel succes en plezier op jullie nieuwe school! 
 
Groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 

Enige tijd geleden hebben wij de bestelkaarten van Schoolfoto.nl aan de leerlingen uitgedeeld. Wij 
willen jullie er graag op attenderen dat de kortingscode 6235 van 20% nog even geldig is voor de 
fotosets. Deze loopt t/m 8 augustus a.s. zodat u ook tijdens de vakantie de foto’s met korting kunt 
bestellen. 

Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code SLEUTEL21 krijg je 20% korting op 
alle modellen sleutelhangers. 

Wij stellen jullie medewerking erg op prijs. Alvast hartelijk bedankt. 

Met vriendelijke groet, 
Schoolfoto.nl 
 
Diana van der Lans 
 
Havenstraat 54 
2211 EJ Noordwijkerhout 
www.schoolfoto.nl 
diana@schoolfoto.nl 
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De jarigen in de zomervakantieperiode: 
18 juli Lola du Prie (2013)  
18 Dylan Zwetsloot (2010)  
21 Isa van der Tang (2015)  
22 Dana van Haag (2009)  
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 augustus Robin Olyerhoek (2015)  
1 Dani Vink (2013)  
1 Noah Vink (2013)  
3 Ismail Abdalli (2012)  
3 Omar Belaidi (2012)  
5 Julie Disseldorp (2016)  
5 Evy Tuithof (2009)  
6 Dinand Overmans (2015)  
8 Sami Schrage (2011)  
11 Ryan van der Hoorn (2016)  
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)  
15 Keet Rodewijk (2016)  
17 Manou van Blijswijk (2011)  
20 Sounna Belkasmi (2011)  
20 Nathan Harteveld (2014)  
21 Miley Buurman (2010)  
21 Babs van Velzen (2015)  
25 Morsal Amiri (2015)  
26 Nijs van Ammers (2011)  
27 Joey Koedam (2013)  
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 september Yasin Hashem (2009)  
3 Eline van Rhoon (2014)  

 

 
 

 


