
 

  
 

 SCHOOLJAAR 2018/2019               NUMMER 11                             21 juni 2019 
 

 

Beste ouders, 

 

 

De laatste drie schoolweken staan voor de deur en wat gaat het warm worden volgende 

week! Zorgt u voor een waterbidon voor uw kind? Graag een bidon, die stevig staat en niet 

te snel omvalt. Een koelelement onder het lunchtrommeltje zorgt voor een lekker fris 

broodje. 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. de groepsindeling voor het schooljaar 2019 / 2020 en het 

vakantie / vrije dagenoverzicht. Verder vindt u  hier informatie over de nieuwe samenstelling 

van de MR en de invulling van de lunchpauzes en nog veel dagelijkse dingetjes!  

 

Veel leesplezier! 

 

Goed weekend toegewenst, mede namens het team, 

 

Marianne Verboom 

 

 
AGENDA                                                                                         21 juni 2019                                                                               
 

24 en 25 juni VRIJ i.v.m. roostervrije dagen  

26 juni Sportdag voor de bovenbouw 

28 juni Het rapport gaat mee. 

10 juli De kinderen gaan kennismaken met de nieuwe leerkracht 

10 juli 13.30 – 14.00 uur : 
Ouderfeestje met ouderbedankmoment en het afscheid van Mayke! 

11 juli Laatste schooldag 

12 juli 1e vrije dag van de zomervakantie 

26 augustus 1e schooldag van 2019 / 2020 

 

 

 

                   



 

INZET VAN HET TEAM OP DE GROEPEN IN 2019 / 2020            

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
A Annebeth  Lenie  Lenie  Annebeth  Annebeth 

B Roeliene  Roeliene  Roeliene  Geke  Geke 

C Lenie  Margreet  Margreet Margreet  Margreet 

3 Amy Amy Amy  Amy Amy  

4 Gitte Gitte Gitte  of  Sylvia                     Sylvia Sylvia 

5 Petra  Petra Henrike  Henrike  Henrike  

6 Els Els Els Erika Erika 

6/7 Joep  of Sabina              Joep Joep Joep Joep 

7 Stephanie Stephanie Stephanie Sabina Sabina 

8 Martijn  Martijn Martijn Martijn Martijn 

      

 

Toelichting:  Vanuit de groepen A,B en C gaan de groep 2 leerlingen door naar groep 3. 

De leerlingen van de groepen 1 en de kleuterverlengers blijven in hun eigen groep. 

Vanaf groep 3 schuiven de leerlingen door naar de volgende groep, waarbij groep 5/6 dus 

groep 6/7 wordt. De ouders van kinderen, die een jaar overdoen in dezelfde groep, zijn  

hiervan eerder op de hoogte gebracht. 

Amber de Bruin, onze onderwijsassistente, krijgt uitbreiding van uren en zal worden ingezet 

bij groep 3 en groep 8. 

Onze nieuwe ib er Petra Snel zal elke maandag en dinsdag op school zijn en de 3e dag 

aanwezigheid zal wisselend zijn: op woensdag of donderdag. 

De vakleerkracht gym is op dit moment nog niet bekend, dus ook het gymrooster zal later 

volgen. 

In de vacature voor een conciërge is inmiddels een profiel opgesteld en uitgezet. 

 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2019 / 2020 

 1e dag Laatste dag 

Herfstvakantie 
Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 
Pasen 

Meivakantie  

Hemelvaartsweekend  
Pinksteren 

Zomervakantie 

21 okt. 2019 
23 dec 2019 

17 febr. 2020 
13 april 2020 

22 april 2020 

21 mei 2020 
1 juni 2020 

6 juli 2020 

25 okt. 2019 
3 jan 2020 

21 febr.2020 
 

5 mei 2020 

22 mei 2020 
 

16 augustus 2020 

 
KINDEREN VRIJ    (let op! Deze dagen zitten vaak gekoppeld aan vakanties) 

 

11 september 2019 

7 oktober 2019 

8 oktober 2019 
13 februari 2020 

14 februari 20202 
24 februari 2020 

20 april 2020 

21 april 2020 
12 juni 2020 

3 juli 2020 

Oudervertelgesprekken 

Studiedag  

Alkmaars ontzet  
Studiedag 

Roostervrije dag 
Roostervrije dag  

Studiedag    

Roostervrije dag 
Roostervrije dag  

Calamiteitendag * (vrij, mits geen calamiteit tijdens het schooljaar) 



LUNCHPAUZES in het nieuwe schooljaar 

De samenstelling van de groepen tijdens de lunchpauzes buiten zal volgend jaar gemixt 

worden en we gaan werken met junior-coaches. Junior-coaches denken mee over mogelijke 

spellen op het plein, ze treden op als mediator bij kleine onenigheden, kunnen spelleiders 

zijn, enz.   Kinderen uit de toekomstige groepen 7 en 8 komen hiervoor in aanmerking. De 

junior-coaches krijgen hiervoor een opleiding en natuurlijk begeleiding vanuit de volwassen 

begeleiders. Deze week hebben zij informatie gekregen vanuit de leerling-raad en als het 

hen leuk lijkt, dan mogen ze echt solliciteren! De brievenbus voor de sollicitatiebrieven staat 

naast het directiekantoor. Uiterlijke inleverdatum : woensdag 26 juni a.s.   

 

AFSCHEID VAN MAYKE KUILBOER 

Op 10 juli nemen we afscheid van onze juf Mayke! 

Tussen 12 en 13 uur neemt zij op deze dag afscheid van de kinderen met een grote picknick 

op het veld. 

Om 13.30 uur start een ouderfeestje op het plein, waarbij wij als team u willen bedanken 

voor alle hulp en betrokkenheid. Mayke zal hierbij aanwezig zijn, zodat u ook van haar 

afscheid kan nemen. 

 

RAPPORTEN 

Op vrijdag 28 juni gaan de rapporten mee naar huis. Een aantal ouders is uitgenodigd voor 

een gesprek. Bent u niet uitgenodigd, maar heeft u wel behoefte aan een gesprek met  de 

leerkracht, wilt u  dan zelf even een afspraak maken?! 

 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Bij een paar groepen is het niet goed gegaan met de klassenfoto. Op dit moment weten we 

dat het om groep 6 gaat en om groep 1/ 2 A. verzoek aan de ouders van deze groepen om 

nog niet te bestellen end e correctie af te wachten.  Het aanbod van gratis verzending zal 

voor deze groepen een week worden doorgeschoven. 

 

MR 

Dit schooljaar nemen we afscheid in de MR van Birgitta Kramer (oudergeleding) en Erika 

Meijer (personeelsgeleding). Er is bekend wie in het komende schooljaar de MR weer 

compleet maken. Dat zijn Marlieke Doodeman (voor de oudergeleding) en Lenie van Kuik  

voor het team. Na de vakantie stellen zij zich zelf even voor. 

  

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK? 

Onder schooltijd is de school verantwoordelijk en kinderen, die opgevangen worden bij Midas 

vallen onder de verantwoordelijkheid van Midas.  

Kinderen, die buiten schooltijd gebruik maken van het schoolplein, vallen onder 

verantwoordelijkheid van de ouders.  We hebben als school en BSO deze week duidelijk 

afgesproken, dat in deze situatie (= kind valt niet onder school of Midas) de 

verantwoordelijkheid bij ouders ligt. Ligt er dan dus een bal op het dak, dan worden ze naar 

u teruggestuurd.    Zelf gaan wij met regelmaat op het dak om verdwaalde ballen op te 

sporen ; het kan echter niet altijd per direct. 

 



TEKEN CONTROLE 

De kinderen vinden het heerlijk om in het groen rondom de school te spelen, maar 

controleert u ze wel regelmatig op teken?  

 

 

SIERADEN IN DE GYMZAAL 

We zien steeds vaker dat kinderen sieraden dragen in de gymzaal en zeker voor jongere 

groepen is het heel lastig om zelf uit te doen. Dringend verzoek om hier op de gymdagen op 

te letten. Zeker oorbellen kunnen gigantische wonden geven! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


