
 

 

Nagele, 11 juni ‘21 
 
Beste ouders, 
 
We gaan richting het eind van het schooljaar. Het is merkbaar in de school; ook al gaat bijna alles 
anders dit jaar dan andere jaren, toch is de zomersfeer met het bijbehorend gevoel van ‘bijna 
vakantie’ aanwezig. Het komt natuurlijk door het zomerweer en de warmte in de lokalen, maar het 
komt ook door de schoolreisjes en het kamp met de gebruikelijke voorpret (en voor sommige 
kinderen ook zenuwen). Groep 1-2 A is afgelopen woensdag al op schoolreisje geweest en groep 1-
2 B heeft vandaag de pret. Binnen Parro heb ik de eerste foto al gezien!  
In groep 1-2 A zie ik prachtige tekeningen verschijnen over de speeltuin en de toestellen daarin. De 
kinderen hebben genoten! Voor de kinderen van groep 8 is dit echt de laatste periode van de 
basisschool. Het is nu bekend naar welke vervolgschool iedereen gaat en naast het gewone werk is 
er nu toch ook meer aandacht voor elkaar en de slotactiviteiten. Ze zijn druk aan het oefenen voor 
de musical die in het Voorhuys opgevoerd mag worden. Op het schoolplein zie ik groepjes kinderen 
geregeld danspasjes oefenen. We hopen dat iedereen nog een hele fijne tijd tegemoet gaat. 
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor welke juffen voor welke groepen komen in het nieuwe schooljaar. 
Maar allereerst het algemene nieuws. 
 
ALGEMEEN 

 
Rapporten (Herhaling) 
Enkele weken geleden hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Wilt u dit rapport 
weer mee naar school geven? Voor het eind van het schooljaar krijgt uw kind het dan weer mee 
naar huis. 
 
Coronamaatregelen 
Vanuit de PO-raad hebben we gehoord dat, hoewel in de maatschappij de nodige versoepelingen 
zijn doorgevoerd, in de basisscholen geen versoepelingen worden doorgevoerd tot in ieder geval 30 
juni. Dat betekent dat we nog niet groepsdoorbrekend kunnen werken, ook niet tijdens de 
slotactiviteiten. Dat betekent ook dat de kinderen na aankomst op het schoolplein direct naar binnen 
gaan, om vermenging van groepen te voorkomen. Na 30 juni hebben we nog één lesweek, maar we 
verwachten ook voor deze laatste week geen ingrijpende veranderingen meer. 
 
                                ___________________________________________ 
 
KLASSENVERDELING 
 
In de vorige nieuwsbrief schreef ik al dat we i.v.m. de fusie tussen de scholen van herkomst extra 
formatie hebben. Dat is de reden waarom we in dit schooljaar relatief weinig kinderen in de klassen 
hadden. Voor het nieuwe jaar zal een combinatieklas komen. Zoals ik al schreef zal dit de 7-8 
combinatiegroep worden. Hieronder ziet u in een rijtje welke leerkrachten voor welke groepen 



 

 

komen. Over welke juf op welke dag komt moet in sommige klassen nog overeenstemming plaats 
vinden, vandaar dat ik dat nu nog niet kan benoemen. 
Groep 1-2 A: Juf Marjon en juf Reinou 
Groep 1-2 B: Juf Gonnie en juf Edith 
Groep 3: Juf Judith en juf Martine 
Groep 4: Juf Daniëlle D. en juf Marloes 
Groep 5: Juf Patricia en juf Gonnie 
Groep 6: Juf Daniëlle Sm. 
Groep 7-8: Juf Jenneke en juf Sonja 
In dit plaatje mist u de namen van juf Roelina, juf Tjitske en juf Ineke. Juf Roelina zal zich inzetten 
voor het ondersteunen in kleinere groepen of individuele kinderen. Dat geldt ook voor juf Tjitske, 
waarbij juf Roelina zich meer zal richten op de bovenbouw en juf Tjitske meer op de middenbouw. In 
sommige groepen is op een dag een extra leerkracht. (Bijv. in groep 1-2 A: omdat juf Marjon en juf 
Reinou beiden 3 dagen werken is een overlapdag.) Dag geldt voor 3 groepen. De dagen van 
overlap worden in de onderbouw extra ingezet. 
Juf Ineke zal in het nieuwe schooljaar zich gaan richten op een andere stichtingsschool. Welke 
school dat zal zijn zal t.z.t. bekend worden. 

 
                                     ___________________________________________ 

 
BELANGRIJKE DATUMS 

 
Vakantierooster 2021-2022 
Hieronder treft u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar voor de basisscholen in onze regio. Let op: dit 
is niet helemaal gelijk aan het rooster voor het voortgezet onderwijs. 
 
Vakantie- / feestdagen  van      tot en met  
Herfstvakantie   zaterdag 16 oktober 2021   zondag 24 oktober 2021  
Kerstvakantie    zaterdag 25 december 2021   zondag 9 januari 2022  
Voorjaarsvakantie   zaterdag 19 februari 2022   zondag 27 februari 2022  
Goede Vrijdag en Pasen  vrijdag 15 april 2022    maandag 18 april 2022  
Meivakantie    zaterdag 23 april 2022    zondag 8 mei 2022  
Koningsdag    woensdag 27 april 2022   woensdag 27 april 2022 
Bevrijdingsdag    donderdag 5 mei 2022    donderdag 5 mei 2022  
Avesdag (studiedag stichting)  woensdag 25 mei 2022   woensdag 25 mei 2022  
Hemelvaart weekend   donderdag 26 mei 2022   vrijdag 27 mei 2022  
Pinksteren    maandag 6 juni 2022    maandag 6 juni 2022  
Zomervakantie BO   zaterdag 16 juli 2022    zondag 28 augustus 2022 

 
Hartelijke groet, 
 
Paulien 


