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Algemeen
Bij deze een extra nieuwsbrief juli 2021 met
informatie
over
het
nieuwe
schooljaar:
Groepsverdeling, data en personele wisselingen.
Continurooster en schoolrooster
In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat we op basis
van een grote voorkeur structureel overstappen op
een continurooster.
De schooltijden worden dan:
8.30 – 14.45 uur op ma, di, do, vr. (gr 1-2: vr-mi. vrij)
8.30 – 12.30 uur op woensdag.
De kinderen blijven dus op school en hebben tussen
de middag per toerbeurt pauze. Ongeveer 15
minuten eten en 30 minuten buitenpauze. (In de
lagere groepen wordt meer tijd uitgetrokken voor
het eten).
Tussenschoolse pleinactiviteiten
Na een investering in het plein afgelopen jaar, gaan
we het komend jaar investeren in een
gestructureerde
invulling
van
de
buitenmiddagpauze. Deze zal verzorgd worden door
professionals van Halojobbing, geassisteerd door
enkele van de huidige overblijfmedewerkers.

20 september - Startgesprekken (geen lessen)
21 september - Prinsjesdag (geen lessen)
18 – 22 oktober - Herfstvakantie
5 november
- Studiedag (geen lessen)
16, 18 nov
- Oudergesprekken
3 december
- Sinterklaasviering, middag vrij
24 december - Margedag (geen lessen)
27/12 – 7/1
- Kerstvakantie
8 februari
- Studiedag (geen lessen)
28/2 – 4/3
- Voorjaarsvakantie
15, 27 maart - Oudergesprekken
25 maart
- Studiedag
11 april
- Schoolfotograag
15 -18 april
- Paasdagen
25/4 – 6/5
- Meivakantie
25 mei
- Margedag (geen lessen)
26/27 mei
- Hemelvaartdagen
6 juni
- Pinksteren
23 juni
- Studiedag
27,28 juni
- Oudergesprekken
8 juli
- Laatste schooldag middag vrijdag
11/7 – 21/8
- Zomervakantie

De oudergesprekken alleen te voeren indien door ouder
of leerkracht gewenst is. De gesprekken gaan via Teams.
Wel graag contact maken op de momenten dat u
afgesproken hebt!
Zie voor 2021-2022 de Schoolkalender als bijlage.

Over besmettingen in school
In iedere nieuwsbrief houden we u,
met inachtneming van de privacywetgeving, op de hoogte van
eventuele besmettingen.
Recent hebben we geen berichten
van besmettingen geconstateerd of vernomen.
Op 23 juni is er door de overheid en
onderwijsinstanties een nieuw protocol verspreid.
Hierin staat dat het overgrote deel van de regels nog
blijven gelden. Regels als looproutes en het niet
mogen mixen van groepen zijn bijvoorbeeld
opgeheven. Verder blijven de regels over hygiëne,
afstand houden, thuis blijven bij klachten allemaal
nog van toepassing.
Externen in de school, waaronder ouders is
toegestaan, mits de gezondheidscheck is gedaan en
er 1,5 afstand gehouden kan worden. Dit betekent
dat de deur nog niet ‘open’ kan staan, maar dat er in
overleg toegang kan zijn onder genoemde
voorwaarden.

Kalender 2021-2022
30 augustus
- Start school
6 september - Studiedag (geen lessen)

Het gaat de goede kant op en laten we hopen dat we
in 2021-2022 een meer normaal schooljaar kunnen
hebben. We houden u op de hoogte

Play2live heet het programma wat uitgevoerd wordt.
Bewegen, chillen, spelen, soms met taal of
rekenenactiviteiten erin verwerkt. Met deze opzet
worden alle kinderen actief betrokken en kunnen ze
daarna met frisse mind de middag in.
Kalender 2020-2021
5, 6 juli
- Oudergesprekken
16 juli
- laatste schooldag (middag vrij).
19 juli – 27 aug - Zomervakantie

Wijzer naar de toekomst

De kleutergroepen 2021-2022
3 Kleutergroepen
De instroom van de kleuters verschilt sterk per jaar.
Dat maakt dat er gedurende het jaar er soms
wijzigingen moeten komen in de samenstelling van
groepen. Om die reden hebben we geïnvesteerd om
aan het begin van het jaar al te starten met 3
kleutergroepen.
Gemengde 1-2 groepen
De meeste scholen hebben de combinatiegroepen
van 1-2. Bij de kleuters hangen hier veel voordelen
aan. Zie:
https://klasvanjuflinda.nl/leren/klasmanagementleren/22599/een-combinatiegroep-bij-de-kleutersde-voordelencombinatiegroepen-bij-de-kleuters/
Die voordelen voor de leerling en het voordeel van
meer controle op de groepsgrootte maakt dat we
eind augustus starten met 3 combinatiegroepen 1/2:
1/2a, 1/2b, 1/2c.
Indeling
Bij de indeling houden we rekening met voldoende
balans in de verschillende groepen wat betreft
leeftijd, type leerling en jongen/meisje.
Eind deze week berichten we de ouders in welke
groepen de kinderen ingedeeld zijn.
Personele berichten
We gaan komende tijd afscheid nemen van een
aantal teamleden. Te weten:
o Marieke Brand (administratie), zij gaat per 1
augustus met pensioen.
o Wouter Lorinser (gymmeester), hij gaat fulltime
op een vo-school werken.
o Peter van Zanten (conciërge), gaat per 1
september met vervroegd pensioen
o Ineke Overduin (leerkracht), gaat per 1 oktober
met vervroegd pensioen
o Juf Mariska Karels (leerkracht) gaat op een school
dichter bij haar huis werken.
o Tevens te vermelden is dat Sandra Zwirs (intern
begeleider bovenbouw) enige tijd wegens ziekte
afwezig is.
Inmiddels hebben we al de nodige nieuwe collega’s in
de startblokken staan:
o Een nieuwe collega leerkracht is Brenda
Hoogenraad; Geen onbekende in school, daar ze
jaren geleden al een poosje op de Vuurtoren heeft
gewerkt.
o Een nieuwe leerkracht is ook juf Jessica Toet. Zij
maakt de overstap van Peuters naar Kleuters!
o En terug op de vuurtoren is juf Ashani Gopie! Haar
hoeven we niet voor te stellen…
o Voor de administratie komt Shirley de Bruin. Zij
volgt overigens ook een opleiding voor schoolassistent. Altijd fijn op een school.

o Een nieuwe gymleerkracht blijkt moeilijk te
krijgen. Er komt nu een gymleraar via
Halojobbing, dat is ook de organisatie die de
tussenschoolse opvang en naschoolse activiteiten
doet.
o Eind augustus zal conciërge Peter zijn opvolger
René Jansen, inwerken.
o Juf Angelique Tomeij zal de IB-taak van juf Sandra
Zwirs overnemen.
Groepsverdeling Groep – leerkracht 2021-2022
Hieronder de koppeling van leerkrachten aan de
groepen komend jaar.
Groep Leerkracht
1/2a

Juf Jessica Toet (ma,di, do)
Juf Maja Abdoelraham (wo, vr)

1/2b

Juf Ashani Gopie

1/2c

Juf PhuongNam Huynh

3

Juf Ellen de Jager (ma, di, wo, do)
Juf Dana Stolze (vr)

4

Juf Marianne Kuiper (ma, di, wo)
Juf Erica van Dam

5

Juf Esther Abrams
Meester Yorick Zwerver

6

Meester Leon Koorevaar

7

Juf Brenda Hoogenraad
Juf Annemarie vd Sprong

8

Juf Lorienne Brown
Juf Annemarie vd Sprong
Op dinsdagmiddag 13 juli maken de kinderen kennis
met de nieuwe juf of meester.
Alternatief kamp groep 8, een groot succes!
Afgelopen weken waren er regelmatig camera’s in de
school voor opnames van de groep8-eindmusical. Op
de afscheidsavond, donderdag 8 juli in het gebouw
van VO-school BelgischPark wordt de film vertoond
voor kinderen en ouders. Tevens is er dan het
officiële afscheidsmoment..
Vier de zomer met de VakantiePas!

.
De school start weer op maandag 30 augustus.

