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Schooljaar
2020-2021

Agenda
24 juni
25 juni
28 juni
Donderdag 1 juli
Donderdag 8 juli
Vrijdag 9 juli
Maandag 12 juli t/m
vrijdag 20 augustus
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

Vergadering Medezeggenschapsraad
Leerlingen krijgen hun rapport mee
Oudergesprekken
Eindfeest voor de leerlingen
Doorschuifochtend en laatste schooldag
Studie/werkdag voor de leerkrachten. De leerlingen zijn deze dag vrij!
Zomervakantie!

18 juni

Alecia

Groep 5

Groepsbezetting komend schooljaar.
Gisteren bent u per mail geïnformeerd over de inzet van alle medewerkers voor komend
schooljaar. In onderstaand schema nogmaals, onder voorbehoud, de groepsbezetting.
Groep 1
Groep 2

Romy Ennenga (hele week)
Frederique Naaijen (maandag en dinsdag)
Ester van Veen (dinsdag t/m vrijdag)
Groep 3A
Angela van de Berg (maandag t/m woensdag)
Gina Heidweiller (donderdag en vrijdag)
Groep 3B
Kim van Weeren (maandag t/m woensdag)
Ginger Lefeber (donderdag en vrijdag)
Groep 4
Claudia Maas (hele week)
Groep 5
Maaike Ruijken (maandag, donderdag en vrijdag)
Irene Koster (dinsdag en woensdag)
Groep 6
Anneke van Lijnschoten (maandag en vrijdag)
Carolien Huizing (dinsdag, woensdag, donderdag)
Groep 7
Carlijn van der Vlugt (hele week)
Groep 8
Dorine Jongenburger (maandag t/m donderdag)
Carolien Huizing (vrijdag)
Onderwijsondersteuning Marijke Latupeirissa, Tessa Lammers, Robert Breukers
ICT-coördinator
Niels Boersma
NT-2 leerkracht
Angelique Zaadnoordijk
Intern begeleider
Kim van Weeren (groep 1 t/m 3)
Jacqueline van Ast ( groep 4 t/m 8)
Vakleerkracht Gym
Sofie van der Ven (dinsdag, donderdagochtend en vrijdag)

Plusklas
Conciërge
Administratie
Directie

Cornélie Koper
Esther Wijnands en Mohammed Mestour
Marion van Warmerdam
Lilian Schuurman

Activiteitenweek groep 8
Helaas kon groep 8 dit schooljaar niet op kamp. Wel hebben ze afgelopen week met elkaar een
activiteitenweek gehad. Elke dag hebben de leerlingen met elkaar een leuke activiteit uitgevoerd.
Maandag: In de ochtend zijn ze in groepjes druk bezig geweest met een escaperoom. De
opdrachten waren soms best pittig, maar met elkaar kwamen de leerlingen er wel uit. Uiteindelijk
kwamen ze zo aan de dagen van de week en bij elke dag hoorde weer een ander woord.
Oftewel allemaal hints voor de invulling van deze week. Tussen de middag hebben we heerlijk
buiten gegeten en daarna begon het babyfotospel. Tjonge, het valt toch niet mee om te herkennen
wie wie is, maar toch kwamen ze allemaal een heel eind.
Dinsdag: Creatieve dag. De belangrijkste opdracht was een t-shirt verven op de tie dye manier.
We moeten nog even wachten voor we weten hoe al die leuke shirts eruit gaan zien.
Verder was er een foto-opdracht, graffiti maken, een grote kleurplaat, wafel versieren enz. enz.
De lunch was bij het voetbalveldje. Iedereen die klaar was met eten kon lekker voetballen of lekker
chillen. Als afsluiting hebben we nog levend Cluedo gedaan.
Woensdag: Vossenjacht. Bij de vossenjacht moesten ze op zoek naar meerdere juffen.
Er waren ineens schilders bij de school, graskappers, een jogger, een basketballer en een paar
voetbalsupporters.
Tja en toen hadden ze niet genoeg letters om een woord te kunnen vormen. Dat mysterie werd
door een aantal kinderen wel opgelost en zo kwamen ze op het woord Klimpark21 en wisten
de leerlingen wat zij de volgende dag zouden gaan doen.
Donderdag: Op de fiets naar het Klimpark. Daar hebben de
leerlingen een parcours afgelegd op verschillende hoogtes.
Wat een spannende onderneming! Daarna heerlijk afkoelen
in de Toolenburgerplas. ‘s Avonds eten op school en met
elkaar voetbal kijken!
Vrijdag: al om 8.00 uur ochtendgymnastiek met juf Sofie,
daarna gezellig ontbijten met elkaar.
Deze week is afgesloten met het kijken naar een film.
De leerlingen kijken terug op een afwisselende en gezellige week!

Juffendag groep 1 en 2
Afgelopen woensdag hebben de juffen van de groepen 1 en 2 gezamenlijk hun verjaardag gevierd.
De kinderen mochten verkleed naar school komen en hadden ’s morgens een feestelijk
programma, bestaande uit spelletjescircuit, poppenkast, koekversieren als tussendoortje en als
afsluiting een lekker ijsje. Wat was het een gezellige feest! Ouders bedankt voor cadeau’s!

Eindfeest (herhaling)
Op donderdag 1 juli organiseren we voor de kinderen
een eindfeest. Het thema is ‘We gaan op wereldreis’.
Met elkaar gaan we op een ontdekkingsreis met taal,
eten, muziek, kleding en sport.
Medewerkers van bureau Bannink voeren met elke
groep twee workshops uit. Een workshop voor de
uitvoering en een workshop waarbij de leerlingen de
benodigde attributen maken.
Aan het einde van de dag worden alle uitvoeringen
samengevoegd toto een fantastische voorstelling.
Helaas kunnen we de ouders nog niet uitnodigen om deze voorstelling bij te wonen.
De voorstelling wordt opgenomen en krijgt u de link naar de filmopname. Meer informatie volgt.
Oproep!
Voor het eindfeest hebben wij nodig:
- Groep 3: wc-rollen en kurken
- Groep 5: lege kartonnen doosjes in verschillende maten en doppen
Graag inleveren bij de groepsleerkracht.

Bijles bij de studiebieb via stichting leergeld (herhaling)
Heeft je kind bijles nodig, maar kun je het zelf niet betalen? Komend
schooljaar biedt Leergeld samen met de gemeente Haarlemmermeer 52 extra
kinderen uit groep 6, 7 en 8 gratis bijles aan bij Studiebieb.
E-mail je naam en telefoonnummer naar info@meerleergeld.nl en vermeld daarbij ‘Coronabijles’.
Dan nemen wij contact met je op en kijken we of je in aanmerking komt. Heb je geen geld voor een
fiets, sport, verjaardag, zwem-, dans- of muziekles voor jouw kind? Ook dan helpt Leergeld!
Kijk op meerleergeld.nl/aanvragen of je in aanmerking komt voor hulp.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

