
 

 
 Basis voor het leven!

 

 

'IK heb je in mijn handpalm gegrift'  

Jesaja 49:16 

 

In deze tijd van regelmatig goed je handen wassen, zijn je 

handen vaak in je blikveld. En buiten dat om ben je nog 

steeds de hele dag handelend bezig met je handen. 

Zo laat God zien dat, doordat wij in Zijn handpalmen staan 

gegrift, wij continu onder Zijn aandacht staan. 

Ook de komende tijd mogen we erop vertrouwen dat God 

ons niet vergeet. De laatste schoolweken, straks als we 

vakantie mogen hebben, in gezondheid en ziekte.  

God is dichtbij en laat ons niet los. 

 

Deze maand hopen twee collega's hun verjaardag te vieren.  

Juf Wendy op 2 juli en juf Marjolijne op 14 juli. Wij zijn dankbaar 

voor hun energie en inzet in het afgelopen jaar en wensen hen 

Gods zegen in het nieuwe levensjaar. 

In augustus (tijdens de zomervakantie, op 8 augustus) hoopt juf 

Nelleke Walters een jaar ouder te worden. Ook haar wensen we 

Gods zegen voor het nieuwe jaar en danken we voor haar inzet in 

het afgelopen jaar. 

 

 

Deze maand loopt het zwangerschapsverlof van juf Mariska af. 

Zij zal op donderdag 16 en vrijdag 17 juli haar werkzaamheden 

nog een keer oppakken. Dit is echter maar voor heel korte duur. 

Juf Mariska heeft al eerder aangegeven dat als alles goed zou 

gaan, zij graag na de zomervakantie wilde stoppen met werken, 

om er de komende jaren helemaal voor haar gezin te kunnen 

zijn.  

Wij respecteren deze keuze, hoewel we het jammer vinden dat 

ze daarmee afscheid neemt van onze school als vaste collega. 

Wellicht zien we haar in de toekomst wel af en toe als invaller 

verschijnen. 

We danken Mariska voor haar inzet en energie, haar creativiteit 

en spontaniteit en we wensen haar en haar man Gods zegen toe 

bij de opvoeding van hun drie kinderen.  
 

 

Omdat het vertrek van juf Mariska al in december in de lijn der verwachting lag, hebben 

we toen al een interne sollicitatieprocedure gehad. Bestuur, MR en directie hebben 

Nelleke Walters benoemd voor de donderdag en vrijdag. 

Juf Nelleke heeft aangegeven graag nog tenminste een jaar in groep 3-4 te werken, juf 

Tineke heeft aangegeven de overstap naar groep 7-8 wel te willen maken.  

Deze voorkeuren zijn meegenomen in de sollicitatieprocedure en door Bestuur en MR 

goedgekeurd. 

 



De formatie voor het nieuwe schooljaar ziet er als volgt uit: 

 Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

maandag Juf Anja Juf Cora Juf Marjolijne Juf Suzanne 

dinsdag Juf Nelleke d J Juf Cora Juf Marjolijne Juf Suzanne 

woensdag Juf Nelleke d J Juf Cora Juf Rianne Juf Suzanne 

donderdag Juf Nelleke d J  Juf Nelleke W Juf Rianne Juf Tineke 

vrijdag Juf Anja Juf Nelleke W Juf Rianne Juf Tineke 

 

Er zijn, na de laatste persconferentie, geen wijzigingen betreffende het basisonderwijs.  

Al eerder is door de PO-Raad aangegeven dat de maatregelen voor het basisonderwijs tot 

en met de zomervakantie zullen gelden.  

Wij zijn blij om te merken dat de maatregelen zoveel mogelijk gevolgd worden en dat wij 

tot op heden nog steeds allemaal gezond mogen zijn. 

 

 
De laatste oudergesprekken van dit jaar gaan via Teams 

plaatsvinden. In de bijlage van de mail vindt u een 

handleiding hoe dit in z’n werk gaat. Indien u een gesprek 

heeft aangevraagd, krijgt u van de groepsleerkracht een 

uitnodiging per mail om deel te kunnen nemen aan dit 

gesprek. Wij vragen u op de betreffende dag bijtijds aan te 

melden zodat het gesprek op tijd kan starten. Zijn er vragen 

rondom het aanmelden, dan horen wij het graag (via Parro). 

Op maandag 6 juli viert juf 

Suzanne nog haar verjaardag 

met groep 7/8.  

 

Op vrijdag 10 juli vieren juf 

Rianne en juf Marjolijne hun 

verjaardagen met groep 5/6.  

 
Donderdagmiddag 9 juli komen een aantal 3-jarigen een middag meedraaien in de 

kleutergroep; zij zullen na de zomervakantie gaan starten. Veel plezier!   

 

 
Zoals u in een extra nieuwsbrief hebt kunnen lezen, houden we de afscheidsmusical van 

groep 8 dit jaar op een aangepaste manier. We zijn blij dat er een mogelijkheid is om dit 

te doen, hoewel het helaas niet mogelijk is om iedereen uit te nodigen. 

Wij missen nog aanmeldingen voor 5 leerlingen uit groep 7-8. Denkt u eraan zich aan te 

melden voor één van de beschikbare tijdvakken? Zonder aanmelding is het helaas niet 

mogelijk om te komen!! 

 

 



Zoals u in een extra nieuwsbrief heeft kunnen lezen, willen we het 

vervallen van de schoolreisjes en het schoolkamp compenseren 

door een extra uitgebreide Sport- en speldag te organiseren op 

donderdag 16 juli. De voorbereidingen zijn al in volle gang en we 

zijn blij dat al voor 2/3 deel van de kinderen betaald is. 

Hebt u de vrijwillige bijdrage van €10,- per leerling nog niet 

betaald, dan vragen wij u dit vandaag of morgen alsnog te doen. 

(NL66 RABO 0346 3083 64 t.n.v. Het Mosterdzaadje). Alleen 

wanneer iedereen meebetaalt, kunnen we dit soort festiviteiten 

blijven organiseren.  
 

Groep 8 heeft op donderdag 16 juli de laatste dag op school + feestelijke activiteiten 

rondom hun afscheid met het team.   

Vrijdag 17 juli is er alleen ’s morgens school tot 12:00 uur voor de groepen 1 t/m 7.  

Zij krijgen deze ochtend ook hun rapport mee naar huis en daarna start de 

zomervakantie.  

Op maandag 31 augustus verwachten we alle kinderen om 08:25 uur op school. 

Omdat nu nog niet duidelijk is wat we vanwege de Corona-maatregelen op dat moment 

wel en niet mogen, sturen we u in de laatste vakantieweek een extra nieuwsbrief voor 

een duidelijke start van het nieuwe schooljaar.  

Als het toegestaan is willen we graag het jaar om 08:30 uur openen met kinderen én 

ouders. Houd daar eventueel vast rekening mee in uw agenda. 

 

 
In een eerdere nieuwsbrief hebben we het vakantierooster voor 2020-2021 al met u 

gedeeld. Toen waren de extra studiedagen en extra vrije dagen voor groep 1-2 en 3-4 

nog niet bekend.  

Onderstaand vindt u het vakantierooster met de extra vrije dagen voor de hele school. 

Voor de zomervakantie delen we ook de extra vrije dagen voor groep 1-2 en 3-4, maar 

die liggen nu nog bij de MR. 

 

 

 van tot 

Herfstvakantie 19-10-2020 23-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 

Pasen 02-04-2021 05-04-2021 

Meivakantie 26-04-2021 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021 

Pinksteren 24-05-2021 25-05-2021 

Zomervakantie 19-07-2021 27-08-2021 

 

 

Datum Dag 

26-10-2020 Maandag 

18-12-2020 Vrijdag 

18-03-2021 Donderdag 

25-05-2021 Dinsdag 

16-07-2021 vanaf 12.00uur Vrijdag 

 



Van harte aanbevolen om de VakantieBieb deze zomer te gebruiken om het leesniveau 

van uw kind(eren) op peil te houden! 

 

JULI   
02-07-2020 Juf Wendy jarig 
06-07-2020 Viering verjaardag juf Suzanne 

6 – 10 juli  Oudergesprekken online 

09-07-2020  Welkom nieuwe kleuters, middag 
10-07-2020 Viering verjaardagen juf Rianne en juf Marjolijne 

13-07-2020  Musical groep 7/8 

14-07-2020 Juf Marjolijne jarig 
16-07-2020 Sport- en speldag 

Laatste schooldag groep 8, rapport groep 8 mee 
17-07-2020 Laatste schoolochtend groep 1 t/m 7, rapport mee 

Om 12:00 uur zomervakantie 
AUGUSTUS  

08-08-2020 Juf Nelleke Walters jarig 

31-08-2020 Eerste schooldag na zomervakantie 

Jaaropening om 08:30 uur, nog afhankelijk van ontwikkelingen 

Coronavirus of dit met of zonder ouders zal zijn 

Datum* Psalm/lied Startpunt weeknr.  
03-07-2020 Psalm 62:5 OB en Psalm 62:4 NB 14 

10-07-2020 Op Toonhoogte 135 (Vrede van God) 15 

 

 

De volgende Maandbrief verschijnt DV maandag 31 augustus 2020 

 

 



Tot slot 
 

Wij wensen jullie Alvast                                               
een fijne zomervakantie,                                                   

blijf gezond!   

 

 

 

 

 

 


