
  

 

 
 Basis voor het leven! 

 
Maandbrief JULI en AUGUSTUS 

Schooljaar 2020-2021 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),   
‘Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, 

Onder Zijn wieken vind je een toevlucht, 

Zijn trouw is een veilig schild’. 

(Psalm 91:4) 

 

Vandaag zei één van de leerlingen tegen mij: ‘Het lijkt wel of dit jaar veel sneller voorbij 

is gegaan dan andere jaren’. We hebben het daar even met elkaar over gehad. Misschien 

wel omdat alles anders liep en niets vooruit te voorspellen viel, leek het jaar inderdaad 

voorbij te vliegen. 

Toch heeft het voor ons allemaal ook wel lang genoeg geduurd en verlangen we naar een 

nieuw jaar, zonder beperkingen en vol mogelijkheden. 

 

Terugkijkend op dit jaar mogen we onze handen in dankbaarheid opheffen naar onze 

Vader in de hemel. Want wat zijn wij door Hem beschermd. Wat hebben wij relatief 

weinig te maken gehad met ernstige besmettingen en konden we het onderwijs steeds 

(online of fysiek) door laten gaan. 

 

We hebben nog een paar weekjes te gaan en mogen daarna allemaal van een 

welverdiende vakantie genieten. Ik wens u allen daarbij Gods bescherming toe, vanuit 

Psalm 91:4. 

 
Personele zaken 
We zijn blij dat Juf Suzanne van de Arbo-arts weer enkele uren op school mag zijn.  

Sinds vorige week komt ze op maandag- en 

dinsdagmiddag voor steeds 2 uurtjes naar school. Dit 

tot groot plezier van zowel de juf als de leerlingen 

van groep 7/8. We hopen dat het zo goed mag 

blijven gaan dat ze na de zomervakantie weer heel 

snel al haar dagen kan en mag komen werken. 

 

Maar liefst drie juffen vieren de komende weken hun 

verjaardag. We zijn dankbaar voor al het werk dat ze 

in het afgelopen jaar voor school hebben mogen doen 

en we wensen ze alle drie een hele fijne dag en Gods 

zegen voor de toekomst toe. 

Het gaat om juf Wendy op 2 juli, juf Marjolijne op 14 

juli en juf Nelleke Walters op 8 augustus. 

 
Versoepelingen Primair Onderwijs 
Het is zover! De PO-Raad en het RIVM hebben ook 

voor het basisonderwijs de meeste maatregelen in 

verband met corona opgeheven. 

Dat betekent dat er geen mondkapjes meer 

gedragen hoeven te worden, behalve als het 

houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is 

onder volwassenen. 

Dat betekent dat kinderen onderling geen afstand 

meer hoeven te houden en dus ook weer gezellig 

bij elkaar mogen zitten en werken in de groepen.  



Concreet voor deze laatste 3 weken: 

 

Leerlingen/ teamleden: 

Voor alle leerlingen (en teamleden) blijft gelden: Bij klachten blijf je thuis, laat je je 

testen of wacht je tot je 24 uur klachtenvrij bent. 

 

Groep 1-2 

De kinderen van groep 1-2 mogen door de ouders tot bij de buitendeur van het 

klaslokaal worden gebracht; zij nemen dus nog niet de hoofdingang, maar de eigen 

ingang. Deze staat vanaf 8.20 uur open. 

Groep 3-4 

Kinderen die een broertje of zusje in groep 1-2 hebben, mogen ook via hun eigen ingang 

gelijk naar binnen om 8.20 uur. 

Kinderen die geen broertjes of zusjes in groep 1-2 hebben worden om 8.25 uur in de rij 

bij de hoofdingang verwacht en gaan gelijk met groep 5-8 naar binnen. 

Groep 5-8 

Deze kinderen worden om 8.25 uur (dan gaat er een bel) in de rij voor de hoofdingang 

verwacht. Zij lopen met de pleinwacht naar binnen. 

 

Ouders 

Omdat de oudergesprekken al online gepland staan en we ook merken dat de 

doorgangen in de school niet echt breed zijn, kiezen we ervoor om die online te laten 

plaatsvinden.  

Ook activiteiten als inloopochtenden laten we nog weg. Incidenteel kunt u wel een 

afspraak maken om fysiek op school te komen. Neem dan voor de zekerheid een 

mondkapje mee, mocht 1,5 meter afstand houden niet mogelijk zijn. 

Wij kunnen dan ook om een gezondheidscheck en registratie vragen. 

 
Telefonisch ziek- /afmelden 
Het gebeurt nog regelmatig dat kinderen ziek worden gemeld via Parro. Dat is niet de 

bedoeling. Omdat wij als leerkrachten het goede voorbeeld willen geven aan onze 

leerlingen, schrijft ons media-protocol voor dat zowel leerlingen als teamleden hun 

mobiele telefoons tijdens lestijden uit hebben staan. En vlak voor schooltijd hebben zij 

het te druk met het voorbereiden van de lessen en het ontvangen van de kinderen, dat 

ze geen tijd hebben om ook hun app nog regelmatig te checken. 

Daarom nogmaals ons vriendelijke maar zeer dringende verzoek: Wilt u een ziek- of 

afwezigheidsmelding doen via het vaste telefoonnummer van de school! 

 

Oudergesprekken 
De laatste oudergesprekken van dit jaar (5 – 9 juli) gaan via Teams plaatsvinden. Via de 

mail krijgt u een uitnodiging om deel te kunnen nemen aan dit gesprek. Wij vragen u op 

de betreffende dag bijtijds in te loggen zodat het gesprek op tijd kan starten. Zijn er 

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

 
Feest(verjaar)dagen  
Groep 3-4 heeft de verjaardag van juf 

Nelleke Walters afgelopen donderdag 

al gevierd. Voor de overige groepen 

staan de volgende data op de agenda:  

 

Groep 5-6: 29 juni  

Groep 1-2: 30 juni 

Groep 7-8: 5 juli  

 

Een gezellige dag en veel plezier met 

elkaar gewenst!  

 
 
 
 



Musical groep 7/8 – maandag 12 juli 
Wij zijn blij dat de versoepelingen in het basisonderwijs ook ruimte 

geven voor het uitvoeren van de musical. 

Er zal twee keer een uitvoering zijn, namelijk 's middags van 13.00 

- 14.30 uur met alle kinderen van de school en eventuele extra 

gasten en ‘s avonds om 19.00uur met ook het officiële 

afscheidsgedeelte voor groep 8 en dus belangstellenden die daarbij 

willen zijn. 

Omdat we opnieuw te maken hebben met een maximaal aantal 

bezoekers en de 1,5 meter regel voor volwassenen, gaan we net 

als vorig jaar werken met een inschrijflijst. 

Houdt uw mail goed in de gaten, deze lijst kunt u één dezer dagen 

van ons verwachten. 

 
 
Afscheid groep 8  
Als afscheidsuitje gaat groep 8 op dinsdag 13 juli met juf Tineke en 

juf Wendy naar Walibi en overnachten daarna op school. Na een 

lekker ontbijtje (verzorgd door juf Anja) gaat groep 8 naar huis om 

bij te slapen.  

 
Opa en oma gym woensdag 14 juli 
Op woensdag 14 juli vindt er voor de opa’s en oma’s van de kinderen in groep 1-6 weer 

een opa-en-oma-gym plaats. Deze zal helemaal coronaproof georganiseerd worden.  

U ontvangt nog informatie over de wijze waarop. 

 
Eindfeest 15 juli 
Op donderdag 15 juli 2021 hebben we een groot Eindfeest 

georganiseerd, waarbij het zal lijken of het schoolreisje naar 

ons toe komt! Groep 1-4 heeft 's morgens ‘Sport & Spel’ en na 

de lunch Uil Topia, Groep 5-8 begint met Uil Topia en gaat 's 

middags ‘Sport & Spel’ doen.  

Cafetaria Het Paviljoen voorziet ons tussen de middag van 

patat. 

 
 

Laatste schooldagen 
Groep 8 heeft op donderdag 15 juli de laatste (feest)dag op school. 

Vrijdag 16 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! 

 

Boek 'n trip 
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek 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 Bibliotheekapp! 
 

https://jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie2_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc


Formatie 2021-2022 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1-2 Juf Anja Juf Nelleke J Juf Nelleke J Juf Nelleke J Juf Anja 

Groep 3-4 Juf Cora Juf Cora Juf Cora Juf Nelleke W Juf Nelleke W 

Groep 5-6 Juf Marjolijne Juf Marjolijne Juf Rianne Juf Rianne Juf Rianne 

Groep 7-8 Juf Suzanne Juf Suzanne Juf Suzanne Juf Tineke Juf Tineke 

Vanwege de hele kleine groepen in groep 1-2 en 3-4 zullen beide groepen samen 

gymmen met de groepen 1-2 en 3-4 van Den Beemd. In de afgelopen twee jaar hebben 

de kinderen van groep 1-2 al samen gegymd en dit is erg goed bevallen. 

 

Zolang juf Suzanne nog niet volledig werkt (we hopen zo snel mogelijk wel) zal juf Tineke 

op maandag, dinsdag en woensdag bijspringen. Juf Caroline zal op donderdag en vrijdag 

bijspringen. De roosters hiervoor worden steeds tijdig met de kinderen en de betreffende 

ouders gedeeld. 

 

Jaaropening/start nieuwe schooljaar 
Op maandag 30 augustus verwachten we alle kinderen om 08:25 uur op school. 

We openen het schooljaar eerst met elkaar in de gymzaal, daarna gaan we naar de 

klassen. 

Onder voorbehoud van aanscherpingen gaan we ervan uit dat ouders hierbij welkom zijn. 

Mocht dit anders zijn, dan hoort u dat uiterlijk vrijdag 27 augustus.  

 
Studiedagen 2021-2022 
Het voorstel hiervoor ligt deze week op de MR vergadering. Zodra dit is goedgekeurd zal 

het met u gedeeld worden. 

 

Maandbrief op papier 
Dit schooljaar hebben wij de maandbrief zowel per mail als op papier verspreid. Met 

ingang van schooljaar 2021-2022 gaan wij weer over naar alleen per mail verzenden, 

maar wanneer u het prettig vindt de maandbrief ook op papier te blijven ontvangen, kunt 

u een mail sturen naar w.vantuijl@cbsdewegwijzer.net of een berichtje in Parro naar juf 

Wendy, dan komt dit in orde!    

 
Vanuit het bestuur 
Mijn naam is Tamara Bijkerk. Ik ben 44 jaar, getrouwd met Otto 

en moeder van Jolanda (20 jaar), Maikel (16 jaar), Robert (11 

jaar) en Sander (8 jaar).  
 

Wij komen oorspronkelijk uit Sliedrecht, maar zijn in maart 2014 

naar Hoogblokland verhuisd, waar we het echt heel erg naar ons 

zin hebben. We zijn lid van de Hervormde Kerk in Hoogblokland 

en daar zit ik in de stuurgroep van de VakantieBijbelWeek, de 

themadienstcommissie, de muziekgroep en verzorg ik wekelijks 

de liturgie voor de schermen. 

 

Ik werk als management assistente bij Aantjes Goudriaan 

Machinery. Ik hou me daar met name bezig met de financiële 

administratie, maar ik krijg het wel steeds drukker met allerlei andere zaken, zoals 

advertentiebeheer en registraties voor de RDW. Eigenlijk is het een hele leuke 

afwisselende baan met leuke collega’s. 

 

In mijn vrije tijd doe ik heel graag lezen, speel ik dwarsfluit, ga ik op maandagavond 

badmintonnen in Den Hoek en sinds maart hebben wij een Duitse herder pup, Falco, 

waar ik ook heel veel mee bezig ben. 

 

Mijn taak in het schoolbestuur is met name het notuleren van de vergaderingen, maar ik 

ga me nu ook bezig houden met school inhoudelijke zaken. Ik vind het heel belangrijk 

dat we goed christelijk onderwijs hebben in ons dorp en ik vind het fijn dat ik daar mijn 

steentje aan bij mag dragen en zo kan bouwen aan de toekomst voor onze kinderen. 

mailto:w.vantuijl@cbsdewegwijzer.net


Ik wist niet veel van het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken, maar daarom is het 

zo mooi om als bestuurslid achter de schermen mee te mogen kijken en mee te mogen 

denken. Ik heb ook echt heel veel respect gekregen voor de docenten. 

 

Groetjes Tamara 

  
Data om te onthouden (én noteren!) 
29-06-2021 Feestdag groep 5-6 

30-06-2021 Feestdag groep 1-2 

02-07-2021 Juf Wendy jarig 

05-07-2021 Feestdag groep 7-8 

5 t/m 9 juli 

2021 

Oudergesprekken via Teams 

12-07-2021 Musical groep 7/8 

13-07-2021 Afscheidsuitje groep 8 + overnachten op school  

14-07-2021 Groep 8 ontbijt op school + daarna naar huis 

Juf Marjolijne jarig 

Opa en oma gym 

15-07-2021 Eindfeest alle groepen 08:30 – 14:30 uur 

Laatste dag groep 8 op school 

16-07-2021 School tot 12:00u (groep 1-7) 

Start zomervakantie 

Rapport mee 

08-08-2021 Juf Nelleke Walters jarig 

30-08-2021 Jaaropening met alle leerlingen in gymzaal om 08:25u  

 
Liederenrooster (Groep 3 t/m 8) 
Datum* Psalm/lied Startpunt weeknr.  

02-07-2021 Op Toonhoogte 265 30 

09-07-2021 Liedboek 444:1 / NLB 413:1  41 

16-07-2021 Psalm 116: 11 42 

 

Een hartelijke groet en een goede periode van ontspanning gewenst, 
namens alle leerkrachten, 

Tineke Folkers 

De volgende Maandbrief verschijnt DV maandag 30 augustus 2021 

 

 

 

Fijne 

zomervakantie!  
 

 


