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Vanuit de directie 

Na vandaag is het dan zover: de 
zomervakantie is aangebroken! Het was een 
bijzonder jaar. Een jaar waarin we erg 
flexibel moesten zijn met elkaar. We hopen 
met elkaar dat het volgende schooljaar in 
het Corona-opzicht een rustiger jaar zal 
worden. We hebben ondanks de 
beperkingen gelukkig ook veel met elkaar 
kunnen ondernemen en veel leuke dingen 
kunnen doen.  

Afgelopen woensdag hebben we afscheid 
genomen van onze schoolverlaters. Wij 
wensen hen allemaal veel succes en plezier 
op hun nieuwe school.  

Bijzonder blij zijn we dat we na de zomer-
vakantie voldoende personeel hebben om 
met 15 groepen te kunnen starten. Ook zijn 
er voldoende ondersteuners beschikbaar 
voor onze school. Hier zijn we heel blij mee 
want we zien op scholen om ons heen dat 
dat lang niet overal het geval is.  

Na de zomer zullen we ook weer met elkaar 
gaan kijken hoe we om kunnen gaan met 
inval wanneer een leerkracht niet aanwezig 
kan zijn. In deze Corona-tijden waren we 
genoodzaakt om een groep dan thuis te 
houden, ook dit zullen we na de zomer 
opnieuw moeten bekijken. 

Tot slot willen we deze kans niet voorbij 
laten gaan om iedereen een hele fijne 
zomervakantie toe te wensen! Vanaf 
donderdag 26 augustus zijn we weer goed 
bereikbaar op school.  

Geniet allemaal van een welverdiende 
vakantie en graag tot ziens op 30 
augustus! 

 

Corona maatregelen 

Ook na de zomer verwachten we dat diverse 
Corona-maatregelen nog zullen gelden. Een 
update hierover verwachten we kort voor 
het einde van de zomervakantie en hier 
zullen we u uiteraard dan ook weer over 
inlichten. 

 

Informatie personeel 

Vandaag was de laatste dag van juf Juul bij 
ons op school. Nu ze weer gaat studeren 
kan ze dat helaas niet combineren met onze 
school. Ook stonden de afgelopen dagen in 
het teken van het afscheid van juf Vera. Ze 
heeft meer dan 20 jaar bij ons op school 
gewerkt en gaat met pensioen. Alle 
leerlingen hebben de afgelopen week de 
gelegenheid gehad om afscheid van haar te 
nemen. We zullen haar gaan missen! 

 

Jaarkalender volgend schooljaar 

In de schoolkrant die uw kind afgelopen 
week heeft meegekregen, kunt u de nieuwe 
jaarkalender vinden voor het volgende 
schooljaar. Let op! Op vrijdag 10 september 
staat er een studiedag gepland. Op deze 
dag maken alle leerkrachten een afspraak 
met u en uw kind voor een kennismakings-
gesprek. Ergens op deze dag verwachten wij 
u dus samen met uw kind op school. Na de 
zomervakantie kunt u hier een uitnodiging 
voor verwachten. 

 

Schoolhond Willem 

Het is zover! Schoolhond Willem komt na de 
zomervakantie bij ons op school werken.  



Hij is nog wel erg jong en daarom moet hij 
nog heel veel leren. Maar knuffelen en 
spelen kan hij al als de beste. In de zomer-
vakantie gaat hij al veel commando's leren: 
zit, af, plaats, los, vast, nee. Ook leert hij om 
netjes in de fietskar te blijven zitten, want zo 
komt hij naar school.  

Op de bovenste foto zien jullie de eerste 
kennismaking tussen Willem en de kinderen 
van de leerlingenraad van de middenbouw.  

 

Welkom Willem! 

 

 

Lezen in de vakantie 

Lekker lezen op het strand? Of een luister-
boek voor in de auto? Speciaal voor 
kinderen die nog geen ervaring hebben met 
de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de 
zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online 
Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en 
augustus gratis de leukste e-books en 
luisterboeken op een telefoon of tablet. 

Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de 
selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 
en download je ze in de online Bibliotheek-
app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar 
de bibliotheek, geen lid te worden en ook 
niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind 
tijdens de vakantie de spannendste 
avonturen en voorkom of verhelp je ook 
meteen een leesachterstand. Leuk, en 
handig! 

Lees en luister nu via de online Bibliotheek-
app. 

 

Jaarkalender 

Belangrijke data 
Maandag 30 
augustus 

Eerste schooldag! 

 


