
 

 SPANnenkoekendag                                                                                                     

Wat in het vat zit…….. 
Gelukkig zijn de meeste groepen sinds twee weken weer compleet en gaat het schoolleventje na een 
lange periode weer redelijk gewoon worden. Die lange periode dat alles opeens anders was, was wel 
de periode waarin allerlei leuke dingen gepland stonden zoals Pasen, Koningsspelen, meesters- en 
juffendag en niet te vergeten onze jaarlijkse schoolreis.  
Op dit moment mogen we helaas nog geen grote feesten geven vanwege alle voorschriften rondom 
Corona, maar dat betekent niet dat we dit jaar niets extra’s meer doen. We kunnen u alvast 
verklappen dat we momenteel druk bezig zijn om de laatste donderdag van het schooljaar een 
aangepaste meesters- en juffendag te vieren. En aangepast wil zeker niet zeggen minder leuk dan 
anders. Op donderdag 16 juli kan dus de meesters- en juffendag alsnog op de agenda. 
Het missen van de schoolreis dit jaar vinden we zo jammer dat we ook al druk aan het bedenken zijn, 
hoe we dit met de kinderen volgend schooljaar ‘goed kunnen maken’. Wat het precies wordt, hoort u 
zeker nog van ons, maar wel staat vast dat de kinderen naast de schoolreis volgend jaar een extra 
grootse verrassing te wachten staat. Mits Corona het toestaat natuurlijk. 
 
Schoolfotograaf 
Op donderdag 25 en vrijdag 26 juni komt de schoolfotograaf bij ons op school. De foto’s worden 
buiten genomen, er wordt rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en materialen worden 
steeds grondig schoongemaakt.  
Er zullen groepsfoto’s en portretfoto’s worden gemaakt. Dit jaar worden geen broertjes/zusjesfoto’s 
genomen.  worden er dit jaar geen foto's gemaakt van broertjes en zusjes. De indeling is als volgt: 
Donderdag 25 juni gaan de groepen 1a, 1b, 2a, 2b, 5a, 5b, 6b, 8a en 8b op de foto.  
Vrijdag 26 juni gaan de groepen 3a, 3b, 4a, 4b, 6a, 7a en 7b op de foto.  
 
Groepsverdeling 2019-2020  
Volgend schooljaar starten we met ongeveer 350 leerlingen verdeeld over 16 groepen.  
We mogen 1 nieuwe collega begroeten in de bovenbouw: Emma van Arkel. In een eerdere weekbrief 
heeft zij zich aan u voorgesteld. Dit betekent dat wij de verdeling van de leerkrachten over de 
groepen voor het schooljaar 2020-2021 compleet hebben kunnen maken. 
 
Bij de verdeling van de leerlingen over de groepen, zijn we uitgegaan van de groep waarin uw kind dit 
jaar heeft gezeten. Groep 1A wordt groep 2A, 1B wordt groep 2B, 2A wordt groep 3A, 2B wordt 3B, 
enz.  
 
Wanneer leerlingen niet overgaan naar het volgende leerjaar of wanneer er twijfels zijn over de 
overgang van een leerling naar het volgende leerjaar, heeft de leerkracht hier reeds contact met u 
over gehad.  
 
Volgend jaar gaan de groepen 4A en 4B naar een lokaal in basisschool De Schelp. Er is gekozen voor 
deze groepen, omdat wij trachten leerlingen niet meer dan één jaar buiten ons hoofdgebouw in te 
delen. 
 
Er loopt nog altijd een aanvraag bij de gemeente voor wat betreft extra uitbreiding van onze lokalen 
buiten ons hoofdgebouw.  
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Verdeling van de leerkrachten over de groepen n het schooljaar 2020-2021 

Groep 1A Juf Wendy Kalkman  

Groep 1B Juf Mirjam v.d. Griend en juf Claar Philippa  

Groep 2A Juf Suzanne Verzijl en juf Claar Philippa  

Groep 2B Juf Gabriëlle van Sante en juf Gitta Bender  

Groep 3A Juf Diana Kranenburg en juf Marieke van Drongelen  

Groep 3B Juf Simone Groeneveld en juf Marieke van Drongelen  

Groep 4A Juf Kirsten van der Hoek en juf Esmeralda Schröter  

Groep 4B Meester Ben van Driel  

Groep 5A Juf Petra van Prooijen  

Groep 5B Juf Sandra Groeneveld en juf Jenneke den Oude  

Groep 6A Meester Harry Visser en juf Lonneke de Raad  

Groep 6B Juf Maruscha Koekebakker  

Groep 7A Juf Daisy Heeneman en juf Bianca Opschoor   

Groep 7B Juf Emma van Arkel  

Groep 8A Juf Mariëlle v.d. Sijde  

Groep 8B Meester Ferry van Lier  

 
Schaken 
Door alle coronamaatregelen moesten we opeens stoppen met de schaaklessen en de competitie. Ik 
hoop voor volgend schooljaar, dat we het schaken weer kunnen oppakken. 
Ik bedank alle kinderen voor hun enthousiasme, plezier en inzet en misschien zie ik een aantal van 
jullie weer terug. - Meester Harry 
 
Verkeer 
Dat de kinderen van groep 8 goed geoefend hebben met het leren van de verkeersborden en het 
toepassen in allerlei verkeerssituaties, bleek wel tijdens het theoretische verkeersexamen. Alle 38 
kinderen zijn hiervoor geslaagd. Gefeliciteerd! 
 
Verrassing voor meester Harry 
Harry Visser is sinds dit schooljaar namelijk al 40 jaar ‘meester Harry’. 
Een paar maanden geleden zou de receptie van meester Harry Visser zijn,  
omdat hij 40 jaar in het onderwijs werkt. Deze receptie kon niet doorgaan en dus vonden de 
leerlingen en juf Annelies, met wie hij samen voor groep 8 staat, het tijd worden voor een 
verrassingsmiddag. 
Al eerder bedachten zij unieke dingen die goed passen bij de meester en nu konden ze de plannen 
nog mooi voor het einde van dit schooljaar uitvoeren. Zo werd er taart gegeten en een liedje van de 
Blues-Brothers gezongen, met bijpassende hoedjes uiteraard. Ook mocht meester Harry een prachtig 
schilderij in ontvangst nemen dat de leerlingen speciaal voor hun meester hebben gemaakt. 
 


