
INFO    

   

Jaargang 2020-2021       nr.  16    op 23 juni 2021 

redactie: Alette Schaafsma & Patricia Meyer    

_______________________________________________________________________________________   

 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Na een schooljaar waarin vele activiteiten vanwege de Corona maatregelen zijn geannuleerd, doet 
het ons groot plezier u te melden dat vandaag de sportdag en vrijdag de Vossenjacht volgens 
planning doorgaat! Het was erg spannend of het weer ook mee zou zitten, maar gelukkig kon er 
volop gesport, gespeeld en plezier beleefd worden. 
Vervolgens liggen er nu nog twee volle en drukke schoolweken voor ons. 
Voor onze groep 8 overigens nog maar één hele spannende schoolweek, want daarna zwaaien wij 
ze uit. Er wordt druk gerepeteerd en gezongen voor de afscheidsmusical. Er staan decorstukken in 
de maak, we horen de klanken van de liedjes en op de gang wordt regelmatig stiekem gefluisterd 
over vergeten teksten of wordt (ongevraagd) advies gegeven over de regie.  
Middels deze saamhorigheid bereiden onze achtste groepers zich ook voor op hun afscheid van de 
basisschool. Nog één keer een hecht team zijn, voordat alle kinderen uitvliegen.  
Ook de juffen bereiden zich voor op dit afscheid. Juf en kind zijn in de loop van het jaar/de jaren ook 
aan elkaar gehecht geraakt. We zijn trots op onze schoolverlaters en zullen ze stuk voor stuk enorm 
missen.  
Niet alleen onze groep 8 zwaaien we uit. Ook een aantal juffen nemen afscheid. 
Daarover in deze INFO meer. 
 
 Patricia Meyer 
 

 Wisseldag  
 
Inmiddels weten alle kinderen met wie ze volgend jaar een groep zullen vormen en welke juf hen daarbij zal 
begeleiden. We begrijpen heel goed dat zo’n verandering ook best heel spannend kan zijn. Om de kinderen 
alvast een klein beetje te laten wennen, organiseren we een zgn. wisselochtend (in andere ‘gewone’ jaren 
zelfs 3x, maar door de omstandigheden nu slechts 1x) 
Woensdag 5 juli is het zover; de kinderen zullen dan de hele woensdag in de nieuwe klassensamenstellingen 

op school zijn. Heel erg spannend en ook heel erg leuk. 

Er is op deze woensdag geen gym. De leerkrachten verzorgen zelf voor de klas een buitenactiviteit. 

De kinderen worden verwacht bij de poort van hun nieuwe klas en let u ook op de wellicht andere tijden 

voor het brengen en halen.  

Groep 1-2: Poort 3, 08.30/08.40 – 14.10 
Groep 3-4: Poort 1, 08.40/08.50 – 14.20 
Groep 5-6: Poort 1, 08.30/08.40 – 14.10 
Groep 7-8: Poort 2, 08.30/08.40 – 14.10 
We wensen alle kinderen fijne en gezellige wisselmomenten. 



 

 Afscheid van de groep 
 
Onderdeel van het wennen aan deze verandering is ook het afscheid nemen van elkaar. Groep 8 neemt op 
grootste wijze afscheid met een eindmusical. Groep 2, 4, 5 en 6 nemen ook afscheid van hun groep. Op 
dinsdag 6 juli hebben we nog met al onze leerlingen een jaarafsluiting (hoewel het voor de kinderen van 
groep 1 tot en met 7 dan nog geen vakantie is). We staan dan ook stil bij het afscheid nemen van de 
bovengenoemde groepen. 
 

 Rapporten en oudergesprekken 
 
Na de Cito-periode is het voor de juffen weer hard werken om alle resultaten te 
verwerken en te vergelijken met de methode gebonden toetsen en al het andere 
werk dat de kinderen maken. Daarna start een periode van analyseren, plannen en 
rapporten schrijven. Op maandag 28 juni is de school gesloten vanwege een 
studiedag. Op die dag worden alle resultaten per groep, bouw en de school totaal 
naast elkaar gelegd. Handelingsplannen voor groepen en individuele kinderen 
worden geschreven en we blikken vooruit naar de inhoudelijke keuzes voor volgend 
schooljaar. In een van de laatste ouderbulletins van dit schooljaar zal u een 
overzicht worden aangeboden van alle ontwikkelingen van het huidige schooljaar  
en onze plannen voor het komende schooljaar.  

Vanaf 29 juni zullen de oudergesprekken plaatsvinden. Via Social Schools bent u geïnformeerd over de 
exacte data en bent u uitgenodigd u hiervoor in te schrijven. 
 

   Vakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022 
 

Onderstaand het vakantierooster voor het komend schooljaar. 
We hopen met het vroeg verspreiden van het rooster te bereiken dat u uw vakantiewensen hier nauwkeurig 
aan kunt afstemmen. Vakantieverlof buiten de schoolvakanties wordt slechts in uitzonderlijke gevallen 
verleend. U kunt hiertoe een verzoek indienen met een verlofaanvraag via Social Schools. Leest u vooral de 
regelgeving goed door, dat voorkomt teleurstellingen bij afwijzing. 
 

Herfstvakantie 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 t/m 25 februari 2022 

Pasen 15 april 2022 t/m 18 april 2022 

Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022 

Koningsdag in meivakantie     

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022 

Pinksteren 5 juni 2022  t/m 6 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli 2022 t/m 26 augustus 2022 

 

Algemene schooltijden: 

Groep 1 en 2 ma, di, do en vr 8.30 – 14.45 uur  

Groep 3 en 4 ma, di, do en vr 8.30 – 14.45 uur 

  wo 8.30 – 11.30 uur 

Groep 5 tm 8 ma, di, do en vr 8.30 – 14.45 uur 

  wo 8.30 – 12.30 uur 

 

 

 
 

 

 

De data voor de studiedagen (gehele dag): 

Vrijdag 15 oktober 2021 

Maandag 25 oktober 2021 

Ma. 6 december 2021 

Vrijdag 18 februari 2022 

Ma. 20 juni 2022 

Di. 12 juli 2022 (alleen groep 1) 

Vr. 15 juli 2022 

 

Overige vrije middagen (v.a. 12.00 uur):  

Vrijdagmiddag 3 december 2021 

Vrijdagmiddag 24 december 2021  

 

Extra vrije dagen groep 8  

I.v.m. het afscheid op vrijdag 8 juli,  

is groep 8 ná 8 juli vrij. 

 



 

 

 Formatie ontwikkelingen 
 
Zo aan het einde van het schooljaar zijn er vaak formatiewisselingen die ervoor zorgen dat we afscheid 
moeten nemen van vertrouwde gezichten: 

• Juf Ilse rondt haar stageperiode bij ons af. Ze is bij ons gestart als stagiaire onderwijsassistente en 
verlaat de school (hopelijk) als PABO student. Ze vormt een verrijking voor het onderwijs. 

• Juf Jobina die de afgelopen maanden de extra rekenklas heeft verzorgd zal ook afscheid van ons 
nemen. Juf Jobina zal ook haar PABO opleiding verder vervolgen 
en wie weet zien wij haar weer terug als stagiaire of collega. 

• Juf Greet zal de school verlaten, maar blijft wel een STABO Hoorn 
medewerker. Zij zal het team op Jenaplanschool de Tandem gaan 
versterken. 

• Juf Marjolein heeft aangegeven een nieuwe uitdaging aan te 
willen gaan en heeft besloten met ingang van het volgende 
schooljaar op een andere school te gaan werken. Juf Marjolein 
heeft zich 12 jaar ingezet voor onze school en vele leerlingen en 
ouders hebben fijne herinneringen aan haar. We wensen haar 
veel succes en plezier in haar nieuwe werkkring. 

• juf Myrthe heeft een passende (fulltime) baan in de buurt van 
haar woonplaats Alkmaar gevonden. Juf Myrthe is erg blij met 
haar nieuwe baan, hoewel dit betekent dat ze afscheid van alle Flierefluiters moet nemen. Zij heeft te 
kennen gegeven dat ze het bij ons enorm naar haar zin heeft gehad en dat ze ons allemaal beslist zal 
missen.  
 

De leerkrachten zullen allemaal met de eigen klas stilstaan bij hun vertrek. Het team neemt afscheid op de 
laatste schooldag op 9 juli. Wilt u een van de juffen nog een afscheidsgroet geven? Dat kan natuurlijk. 
U kunt uw kind een kaart of wat u wens in laten leveren bij Juf Alette of Juf Patricia. Wij zorgen dan dat de 
kaarten en attenties op de laatste schooldag aan de juffen zullen worden overhandigd. 
 
Wellicht vraagt u zich af; blijft er nog wel iemand over op school? Nou zeker wel! 
Juf Liesbeth, Saskia, Sylvia, Debby, Manuela, Melanie, Marouscha, Alette en Patricia zullen na een 
welverdiende zomervakantie weer uitkijken naar alle kinderen en met veel plezier aan een nieuw 
schooljaar beginnen. Bovendien zal het team versterkt worden met een flink aantal stagiaires, 
onderwijsassistenten en een leerkracht. Deze week worden de sollicitatie gesprekken gevoerd en we hopen 
u in de laatste INFo goed nieuws te kunnen brengen.  
  

    Agenda  
 

Vrijdag  25 juni Vossenjacht; kleuters in de ochtend vrij. 

Maandag  28 juni  Studiedag , alle kinderen vrij 

Donderdag  1 juli Kzing! lessen 

Vrijdag 2 juli Afscheid groep 8 met o.a. de musical 

Maandag 5 juli Wisseldag 

Dinsdag 6 juli Jaarafsluiting 

Donderdag 8 juli Laatste schooldag voor alle kinderen 

 9 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 

Maandag 23 augustus 1e schooldag na vakantie 

 

 


