
   
 

   
 

 

 
 Basis voor het leven! 

 
    Maandbrief   JULI en 

AUGUSTUS 
Schooljaar 2018-2019 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   

Heer God, 
Nergens zijn we thuis, dan onder Uw bescherming. 

Overal kunnen wij heen, als Uw aangezicht met ons mee gaat. 
Geef onze voeten bescherming en onze harten rust. 

Stel ons open voor anderen die wij onderweg ontmoeten 
Om samen te ervaren dat wij, wie we ook zijn, Uw kinderen zijn. 

Wij bidden U om veiligheid en hoffelijkheid 
Voor allen die deelnemen aan het verkeer langs grote en kleine wegen. 

Wij bidden U om gastvrijheid en hulp voor ons allen, 
Niet in het minst voor hen die op weg zijn tegen hun wil, 

Van huis en haard verdreven. 
Uw zegen vragen wij over onze reis. 

Geef vrede, vreugde en trouw, overal op aarde 
Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid, 

Amen 

 
Na een veelbewogen schooljaar zijn we nu aangekomen in de laatste weken voor de 
zomerrust. Deze weken bouwen we af waar we dit jaar druk mee zijn geweest; de 
laatste oudergesprekken vinden plaats, de rapporten worden geschreven, we nemen 
afscheid van kinderen die verhuizen en we nemen afscheid van 12 leerlingen uit 
groep 8. Daarna mogen we de school voor 6 weken sluiten, om ons op te laden, te 
genieten van andere zaken dan werk en school, zodat we met frisse energie op 2 
september elkaar weer kunnen ontmoeten. 
Voor iedereen die op reis gaat; voor meerdere dagen en ver weg, of voor een korte 
route op een dag, bidden wij bovenstaand gebed. Wij wensen iedereen nog een 
goede afronding en daarna een fijne vakantie toe. 
 
Personele zaken 
In de komende periode mogen nog drie collega's hun verjaardag vieren. We zijn 
dankbaar voor de gezondheid die ze in het afgelopen jaar hebben gekregen, om hun 
werk te doen en er voor anderen te zijn. We wensen hen ook het komend jaar een 
goed en mooi levensjaar toe. 
2 juli  juf Wendy  
14 juli   juf Marjolijne  
8 augustus  Juf Nelleke W. 
 
Formatie 2019-2020 
Vanwege het studieverlof voor juf Tineke in verband met haar schoolleidersopleiding, 
is er een kleine wijziging in de formatie ten opzichte van het afgelopen jaar. Juf 
Tineke zal op donderdag afwezig zijn en een ochtend per week vervangend werk 
doen. 



   
 

   
 

Verder heeft u wellicht via de media gehoord over werkdrukverlagingsgelden voor het 
onderwijs. Ook onze school heeft nagedacht over de invulling daarvan.  
Komend jaar zullen alle leerlingen twee keer per week gymles krijgen van docenten 
van GiGa. Zij zijn volledig verantwoordelijk voor de groep en de lessen, waardoor de 
leerkrachten 2 x 45 minuten zijn vrij geroosterd. Alle kinderen (groep 1-8) hebben 
gym op dinsdag- en donderdagmorgen. 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 - 2 
 

Juf Anja Juf Nelleke Juf Nelleke 
 

Juf Nelleke 
 

Juf Anja 
 

Groep 3 - 4 
 

Juf Cora Juf Cora 
 

Juf Cora 
 

Juf Nelleke 
Walters 

Juf Nelleke 
Walters  

Groep 5 - 6 Juf 
Marjolijne 

Juf 
Marjolijne 
 

Juf Rianne Juf Rianne Juf Rianne 

Groep 7 - 8 Juf 
Suzanne 
 

Juf 
Suzanne 
 

Juf 
Suzanne 
 

Juf Mariska Juf Mariska 
 

 
Studiedagen 2019-2020 
In de vorige nieuwsbrief heeft u het vakantierooster voor komend schooljaar 
ontvangen. De studiedagen voor het team waren toen nog niet bekend. 
Inmiddels zijn ze bijna rond: 
 
Groep 1 t/m 8 
Maandag 28 oktober (dag na de herfstvakantie) 
Vrijdag 20 december (dag voor de kerstvakantie) 
Woensdag 4 maart (studiedag vanuit het samenwerkingsverband met meerdere 
scholen) 
Donderdag 19 of 26 maart (moet nog worden afgestemd met een externe docent) 
Woensdag 20 mei (dag voor de hemelvaart) 
Dinsdag 2 juni (dag na 2e pinksterdag) 
 
Groep 1 t/m 4 
Woensdag 13 november 
Woensdag 15 april 
 
Extra vrije dagen voor groep 1-2 hoort u op een later tijdstip. 
 
Inloopkwartier 
A.s. woensdag 3 juli is er een inloopkwartier in alle klassen van 08.30 tot 08.45 uur. 
Van harte welkom!  
 
BBQ-avond 
Veel ouders hebben zich aangemeld voor de BBQ-avond op a.s. vrijdag 5 juli.  
Bij mooi weer zitten we buiten op het schoolplein en anders in een klaslokaal.  
Neemt u zelf een (tuin)stoel mee en een bord + bestek?  
De inloop met koffie/thee is vanaf 19.00 uur, de aanvang van de BBQ is om 19.30 
uur.  
 
 



   
 

   
 

Spreekmiddag/-avond(en) 
Ouders die zich via Parro hebben aangemeld voor de spreekmiddag/-avond op 8 
en/of 9 juli herinneren we eraan om tijdig aanwezig te zijn. In Parro kunt u de tijden 
van uw afspraak terugvinden.  
 
Musical groep 7/8 
U bent van harte uitgenodigd op maandagavond 15 juli in Het Bruisend Hart in 
Hoornaar. De avond begint om 19.00 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 18.45 uur, 
start musical 19.00 uur. We gaan na de musical gelijk door met het 2e gedeelte van 
de avond. Omstreeks 21.15 uur wordt deze avond afgesloten.  
Daarna is er gelegenheid voor de ouders van de schoolverlaters om afscheid te 
nemen van alle leerkrachten van school.  
 
Alle kinderen zijn uitgenodigd voor deze avond. De leerlingen t/m groep 6 zitten bij 
hun (groot)ouders of andere bekenden in de zaal. Er worden voor deze leerlingen 
geen aparte plaatsen voor in de zaal gereserveerd. Stoelen die daar staan zijn voor 
de leerlingen van groep 7/8 die hier na de musical kunnen zitten.   
 
Spelletjesdag 
Donderdag 18 juli, organiseren de leerlingen van groep 8 een spelletjesdag voor alle 
andere leerlingen.  Er is dan een continurooster voor alle leerlingen tot 14.00 uur. 
Alle kinderen worden tussen de middag getrakteerd op pannenkoeken. 
 
Deze donderdag is gelijk ook de laatste schooldag voor groep 8. 's Middags 
vertrekken ze richting Oud-Alblas waar ze zelf op een spel verrast worden, terwijl 's 
avonds een etentje voor hen wordt georganiseerd. Later op de avond zijn ook de 
ouders uitgenodigd. Dan zullen juf Mariska en juf Suzanne middels een persoonlijk 
woord/anekdote afscheid nemen van de schoolverlaters.  
 
Pannenkoeken voor de spelletjesdag 
Bij voorbaat al een dankwoord aan alle ouders die hebben toegezegd pannenkoeken 
te willen bakken, super! Graag ontvangen wij de pannenkoeken tussen 11.30 en 
12.00 uur op het leerplein beneden in school. Daar zal een tafel worden neergezet. 
Wanneer dit tijdstip u niet past, is eerder ook mogelijk.  
 
Overblijven schooljaar 2019-2020 
Inmiddels hebben de MR en het bestuur zich uitgesproken over de voorstellen van 
de werkgroep overblijf. Komende dinsdag (2 juli) komt de werkgroep bijeen om de 
adviezen van bestuur en MR te verwerken en tot een invoeringsplan te komen. Eind 
van deze week krijgt u per aparte mail meer informatie over de invulling van het 
overblijven voor komend schooljaar. 
 
Ouder-app Parro 
Deze week loopt de proefpilot van de Ouder-app Parro af. We hebben besloten 
gebruik te blijven maken van Parro. Betreft het gebruik: Parro is vooral bedoeld voor 
de informele communicatie tussen u als ouder(s) en de betreffende leerkrachten van 
uw kind(eren). U kunt als ouder(s) daarom ook alleen een bericht via Parro sturen 
naar de leerkrachten gekoppeld aan de klas van uw kind(eren).  
Voor formele zaken, zoals ziekmeldingen of contact met bijvoorbeeld onze directeur 
juf Tineke, wordt u vriendelijk verzocht gebruik te maken van mail of persoonlijk c.q. 
telefonisch contact (voor ziekmeldingen).  



   
 

   
 

Houdt u er rekening mee dat ook leerkrachten volgens het mediaprotocol tijdens 
lestijden hun mobiele telefoon uit hebben staan en dus op dat moment hun Parro-
app niet kunnen lezen. Mede daarom blijft het belangrijk om boodschappen voor de 
dag zelf (over trakteren of arts bezoeken etc.) even mondeling of telefonisch door te 
geven. 
 
Temperatuur in de school 
In de afgelopen dagen is het een aantal keren behoorlijk warm geweest. Dit is u vast 
niet ontgaan.  
Veel ouders is het ook niet ontgaan dat het in de school die dagen erg aangenaam 
was. De standaardtemperatuur is 21 graden. 
Wij hebben inmiddels ervaren dat je daardoor zelfs op zo'n warme dag met kippenvel 
in de school kunt zitten. 
Wilt u hier met de kleding voor de kinderen rekening mee houden; bijvoorbeeld door 
ze een extra vestje mee te geven voor binnen? 
 
Jaaropening maandag 2 september 
Op maandag 2 september verwachten we alle kinderen om 08.30 uur op school. 
Daarnaast willen we ook alle ouders van harte uitnodigen om samen met ons het 
schooljaar te beginnen d.m.v. een korte jaaropening. Van harte uitgenodigd!   
  
Data om te onthouden (én noteren!) 

2 juli Juf Wendy jarig 

3 juli Inloopkwartier 08.30 - 08.45 uur 

5 juli Gezellige BBQ-avond 

8 en 9 juli Spreekmiddag/-avond(en) 

11 juli Verjaardag juf Marjolijne en juf Rianne wordt gevierd 

15 juli Musical groep 7/8 in Hoornaar 

18 juli Spelletjesdag, continurooster tot 14.00 uur 
Laatste schooldag voor groep 8 (groep 8 rapport mee) 

19 juli  Laatste schoolochtend voor groep 1 t/m 7  
Rapport mee 
Om 12.00 uur start de zomervakantie 

22 juli t/m 30 
aug 

Zomervakantie 

8 aug Juf Nelleke Walters jarig 

2 september 1e Schooldag na zomervakantie  
Jaaropening 08.30 uur 

 
Liederenrooster (Groep 3 t/m 8) 

Datum* Psalm/lied Startpunt weeknr.  
05-07-2019 Psalm 32: 6 OB en 32: 4 NB 38 

12-07-2019 Liedboek 56: 1 
Nieuwe Liedboek 917: 1 

39 

19-07-2019 Op Toonhoogte(n) 170: 1  40 
 

Een hartelijke groet,  
namens alle leerkrachten, Tineke Folkers 

 De volgende Maandbrief verschijnt DV in de week van 2 september 2019 


