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Beste ouders/verzorgers, 
 
Buiten alle informatie over de organisatie van ons onderwijs vanaf 8 juni, is er nog veel meer 
belangrijke informatie over de komende schoolperiode.  
Om verwarring te voorkomen, hebben wij de informatie gesplitst. 
In deze info leest u over alleen alle algemene zaken en niet zozeer de maatregelen die we voor de 
naleving van de protocollen per 8 juni. 
 
 
 Patricia Meyer 
Week  24 ben ik aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag 
Week 25 ben ik aanwezig op maandag, woensdag en donderdag 
Week 26 ben ik aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag 
Week 27 ben ik aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag 
 
 

 Klassenindeling in schooljaar 2020-2021 
 

Het formatieplan voor volgend schooljaar is vorige week met het toezicht houdend bestuur en de MR 

besproken. Niet alleen onze kinderen komen online bijeen. Ook het bestuur en de MR vergadert 

tegenwoordig online. Met 15 leden vergaderen vergt best veel inspanning, maar onze voorzitter Veronieke 

volbracht haar taak gedegen en doeltreffend.  

Zodra het akkoord op het formatieplan binnen is, kunnen wij verder met het maken van de nieuwe 

klassenindeling voor het komende seizoen. Vervolgens zullen wij de kinderen en u daarover informeren.  

Dit zal naar verwachting op donderdag 11 juni zijn. De kinderen wordt in de klas verteld in welke groep ze 

volgend jaar geplaatst zijn en daarna krijgen zij een nieuwe klassenindeling met een brief mee naar huis. 

Bij de indeling hanteren we de volgende criteria: 

1. Broertjes en zusjes worden in principe niet bij elkaar in een groep geplaatst, uitgezonderd een  
korte periode in de onderbouw. 

2. We streven naar een evenredige verdeling van het aantal kinderen met speciale onderwijsbehoeften 
over de groepen. Een kind kan speciale onderwijsbehoeften hebben op cognitief of op sociaal-
emotioneel gebied. 

3. Het oordeel van de leerkracht over het plaatsen in één groep van bepaalde kinderen die elkaar positief 
stimuleren of juist niet in één groep in geval van negatieve beïnvloeding van elkaar. 

4. Een evenwichtige verdeling van het aantal jongens en meisjes. Er is een aantal leerjaren waarin de 
jongens oververtegenwoordigd zijn. 

5. Het totaal aantal kinderen per groep en leerjaar.  
6. We houden zo veel mogelijk rekening met een stabiele groepssamenstelling, maar houden zeker ook 

rekening met opgebouwde vriendschappen van de kinderen. 



 
U zult begrijpen dat het maken van de klassenindeling en de formatie een bijzonder ingewikkelde puzzel kan 

zijn. Vandaar dat we nog even tijd nodig hebben om alles in één keer aan u te kunnen presenteren.  

Er vindt dit jaar slechts één wisseldag plaats. Dit is op maandag 29 juni.  

Heeft u vragen over de klassenindeling? Richt u zich dan tot de leerkracht van uw kind.  

 

 Kennismakingsdagen in het Voortgezet Onderwijs 
 

Op woensdag 17 juni 2020 vindt de kennismaking plaats voor de leerlingen van onze groep 8 op de scholen 

voor voortgezet onderwijs. Vanuit het voortgezet onderwijs is de nadrukkelijke wens geuit om de 

kennismaking, ondanks de coronabeperkingen in het voortgezet onderwijs, doorgang te laten vinden.  

Door de beperkingen die nog binnen het voortgezet onderwijs gelden, zijn de scholen echter wel 

genoodzaakt hun programma aan te passen. Dit heeft te maken met het aantal leerlingen dat tegelijk op 

school en in een klaslokaal aanwezig mag zijn.  

 

Elke vo-school in de regio draait haar eigen programma op deze dag. Normaal gesproken begint de 

kennismaking rond 14.30 uur, maar door de opgelegde beperkingen krijgen zij het programma binnen de 

afgesproken tijd niet rond. Een aantal scholen nodigt daarom de leerlingen al in de ochtend uit, zodat alle 

leerlingen in shifts gedurende de dag naar school kunnen komen. Zo kan elke leerling toch kennismaken 

met de gekozen school en zijn of haar mentor/coach.  

 

Uiteraard geven wij toestemming aan onze leerlingen die onder schooltijd hun toekomstige school willen 

bezoeken i.v.m. de kennismaking.  

Elke leerling ontvangt van de gekozen school een persoonlijke uitnodiging met tijdstip. Wij verzoeken u in 

Social Schools een verlof aanvraag met de uitnodiging te plaatsen.  U ontvangt dan een akkoord terug.  

 

 Onderzoek naar de effecten van de Corona-crisis bij kinderen 
 

De UvA heeft een belangrijke studie opgestart waarin onderzocht wordt hoe de covid-19 crisis het 

gezinsleven beïnvloedt. Bent u ouder van een kind tussen de 6 en 17 jaar oud? Uw bijdrage aan het 

onderzoek is dan van harte welkom. U wordt verzocht een vragenlijst in te vullen. Het invullen vergt  

ongeveer 15 minuten. U helpt organisaties om de juiste hulp aan families te kunnen aanbieden ten tijde van 

de crisis.  

Volg de link om bij de vragenlijst te komen. Deze is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Grieks en Spaans: 

https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt  

 

De vragenlijst hoeft maar door 1 ouder/verzorger te worden ingevuld en niet door kinderen. Er is een mix 

van vragen over uzelf, uw gezinsleven en uw kind. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of er 

over een aantal weken opnieuw contact mag volgen voor een vervolgvragenlijst.  

 

Ga naar onderstaande website om op de hoogte te blijven van (anonieme) resultaten van de studie: 

https://nl.covidfamilystudy.com  
 

De vragenlijst is op twee manieren te bereiken: 
•             via een directe link:  https://bit.ly/2ygWEE6 
•             of via onze website https://nl.covidfamilystudy.com/ 
 

 

 Annuleren schoolactiviteiten 
 

Het zou een wat verdrietige lijst worden, de opsomming van alle activiteiten die vanwege de Corona 

maatregelen niet doorgaan. Daarom maken we er maar één bericht van: alle schoolactiviteiten die 

schoolbreed of buiten de school worden georganiseerd zijn geannuleerd. Denk hierbij aan vieringen, 

excursies, schoolreizen en sporttoernooien. Voor de afscheidsmusical maken we een uitzondering. 

Ook de jaarafsluiting zal plaats vinden. Hoe? Dat blijft nog even een verrassing… 

https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt
https://nl.covidfamilystudy.com/
https://bit.ly/2ygWEE6
https://nl.covidfamilystudy.com/


 

 

 Bericht van onze gymjuf 
Wat is het fijn om de kinderen weer op school te zien! 

Helaas mogen we nog niet binnen sporten, maar wel buiten, yeah! 

Met de middenbouw en bovenbouw zullen we op het grasveldje dat 

naast de voetbalvereniging HSV ligt gaan gymmen en met de 

kleuters zal dit op het plein naast school gebeuren. 

 

De Flamingo's hebben alleen op de maandag gym en de andere 

klassen hebben op de maandag en woensdag gym.  

De groepen zullen worden gehaald en gebracht door juf Sylvia zodat 

de groepen niet met elkaar in aanraking kunnen komen. Verder zal 

na iedere les het gebruikte materiaal worden schoongemaakt voor 

de volgende groep en uiteraard moeten de kinderen na de gymles 

hun handen wassen als ze op school komen.  

 

Zou u er voor willen zorgen dat uw kind op de dag dat hij of zij gym heeft dichte buitenschoenen aan heeft 

en in sportieve kleding naar school komt?  

De kinderen hoeven zich dan niet om te kleden in de klas.  

Mocht het regenen dan gaat de gymles helaas niet door omdat de sporthal nog niet mag worden gebruikt 

van de gemeente Hoorn.  

 

 

 alternatieve avondvierdaagse 

 
 
Wat is het toch jammer dat dit jaar de Avondvierdaagse niet doorgaat... Gelukkig heeft men daar wat op 

gevonden.  

Via onderstaande link vult u het startpunt in en de site maakt verschillende routes! Lijkt het u ook leuk om 

te lopen? Schrijf dan in en ontvang een medaille! 

 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition 

 

Alvast veel plezier gewenst! 

 

 
 
 
 

https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition


     Stichting leergeld    
 
Leergeld West-Friesland zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen 
die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Ouders of 
verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld, indien zij bepaalde binnen- of 
buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben 
dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt.  
Ook gezinnen die moeten rond komen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten, 
kunnen een beroep doen op Leergeld. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, 
sport, cultuur of welzijn:  
Onderwijs: Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend 
worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp.  
Sport: Via sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. 
Leergeld heeft al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms 
kan er ook geholpen worden als het gaat om sportkleding of om spullen die nodig zijn om te sporten.  
Cultuur: Op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen. Hierbij kunt u denken aan muziekles, 
balletles of danslessen, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.  
Welzijn: Overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren tot de mogelijkheden. 
Ook verstrekt Leergeld een goede 2e hands fiets en maximaal één gebruikte computer met actuele software 
per gezin.  
Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets, computer 
of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting. 
  
Nadere informatie  
Alle bijdragen worden in natura verstrekt of betaalt Leergeld rechtstreeks aan scholen of verenigingen.  
Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op de website www.leergeldwestfriesland.nl. Klik op de 
knop ´Hulp voor uw kind´. Ouders kunnen ook bellen. Het Leergeld-kantoor is bereikbaar van 11.00 tot 
15.00 uur op maandag t/m woensdag. Tel. nr. 0229 - 706800  
 

  Studiedag op vrijdag 3 juli in plaats van maandag 8 juni  
 

Aan het einde van het schooljaar worden de ontwikkelingen van de kinderen en de groepen, zorgvuldig 
bestudeerd, besproken en geanalyseerd. Dit doen wij op een studiedag. Op deze 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. 

Vanwege de corona maatregelen is onze planning gewijzigd. De studiedag van maandag 8 juni is verplaatst 
naar vrijdag 3 juli. Maandag 8 juni wordt een gewone schooldag, waarop alle kinderen naar school komen. 
Op vrijdag 3 juli zijn alle kinderen de gehele dag al vrij (was alleen ’s middags). Dus de laatste schooldag 
voor de zomervakantie is donderdag 2 juli. 
 

 Summercamp: Engels voor Bengels 
 
Het leukste en meest leerzame zomerkamp komt nu ook in Hoorn.  
Sport, dans, creativiteit en leuke lessen geheel in het Engels.  
De lessen tijdens Summer Camp zijn erop gericht om de kinderen zich comfortabel te laten voelen bij het 
gebruik van de Engelse taal.  
De kinderen worden ingedeeld op leeftijd. Het programma is op iedere leeftijdsgroep aangepast. De 
kleinschalige groepen bieden de mogelijkheid voor individuele aandacht.  
Er wordt Engels gesproken, echter daar waar nodig zal er, zeker voor de jongsten, ook een ondersteunend 
woord in het Nederlands gebruikt worden.  
Het enthousiaste “Teacher Team” zorgt voor veel plezier tijdens de activiteiten.  
Op de laatste middag wordt het Summer Camp feestelijk afgesloten. De kinderen ontvangen u op de high 
tea. Onder het genot van een kopje thee en zelfversierde cupcakes worden alle creaties van de kinderen 
bekeken.  
Tijdens de graduation ceremony ontvangen alle kinderen hun Summer Camp certificaat.  
Tot slot verzorgen de kinderen een voorstelling met zang en dans.  
Summer Camp is een dagkamp: 9.00-16.00  



Pre en after care zijn optioneel: 8.00-17.00  
Datum: 6 t/m 10 Juli  
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar  
Locatie: IKC De Wingerd, Sint Martinusstraat 1, Zwaag  
Website: www.summercamp.nl 
 

 Vakantierooster 2020-2021 
 
Onderstaand het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021. 
We hopen met het vroeg verspreiden van het rooster te bereiken dat u uw vakantiewensen hier nauwkeurig 
op 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 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021 

Pasen 2 april 2021 t/m 5 april 2021 

Meivakantie 24 april 2021 t/m 9 mei 2021 

Koningsdag in meivakantie     

Hemelvaartsdag 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 

Pinksteren 23 mei 2021  t/m 24 mei 2021 

Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021 

 
Dit rooster is onder voorbehoud van wijzigingen en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Eventuele wijzigingen worden tijdig via de INFO of via Social Schools aan u bekend gemaakt. 

De data voor de studiedagen (gehele dag): 

Di. 22 september 2020 

Ma. 7 december 2020 

Vr. 19 februari 2021 

Ma. 28 juni 2021 

 

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

Vrijdagmiddag 4 december 2020 

Vrijdagmiddag 18 december 2020  

Vrijdagmiddag 9 juli 2021 

http://www.summercamp.nl/

