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Agenda 

 1 juli  

Afscheidsavond groep 8  

2 juli 

Picknick voor de kinderen, 

13.30 uur zijn de leerlingen 

vrij 

3 juli 

Start zomervakantie 

1 augustus 

Juf Patricia jarig  

17 augustus 

Start nieuwe schooljaar  

Luizencontrole  

31 augustus 

Juf Natalie jarig 

 

  

 Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert, 

 

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een ander 

schooljaar dan normaal maar we hopen het voor de kinderen positief en 

fijn af te kunnen sluiten. Na de zomervakantie zullen we i.v.m. de 

coronamaatregelen de kinderen weer ontvangen op het schoolplein. 

Namens het team wens ik u en de kinderen een fijne zomervakantie 

toe! 

 

Laatste schooldag  

Donderdag 2 juli is de laatste schooldag. De kinderen gaan tot 13.30 

uur naar school en gaan genieten van een heerlijke picknick. De 

kleuters worden om 13.25 uur naar buiten gebracht. De kinderen die 

gebruik maken van de buitenschoolse opvang worden tot 14.30 uur 

opgevangen op school. Helaas kunnen we donderdagmiddag niet het 

traditionele slagbalspel spelen en de kinderen de school uitslaan. Maar 

we kunnen wel de kinderen van groep 8 de  

school uitvegen. 

 

Voorstellen nieuwe collega’s 

Mijn naam is Gerjonne Hilbrink. Ik woon in Diepenheim samen met mijn 

vriend en onze twee kinderen. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om 

te fotograferen en natuurlijk ga ik ook graag op pad met mijn gezin. 



Ik ben inmiddels zes jaar werkzaam in het 

onderwijs en heb voornamelijk lesgegeven in de 

middenbouw op diverse scholen. Ik vind het dan 

ook erg leuk om in groep 3A op Het Vastert aan 

de slag te gaan.  

Het leukste aan het werken in het onderwijs is 

dat geen dag hetzelfde is. Ik krijg veel energie 

van de kinderen en vind het fantastisch om de 

kinderen uit te dagen om iets te willen leren en zo het beste uit 

zichzelf te halen. 

Mocht u meer willen weten over mij en de Coronacrisis laat het toe, 

loop dan na de zomervakantie gerust een keertje binnen. Ik ben er op 

donderdag en vrijdag tot juf Lianne weer terug is van haar 

zwangerschapsverlof. 

Ik wens u een fijne en zonnige zomervakantie! 

 

Mijn naam is Mieke Hazekamp en ik ben 36 jaar. Ik ben getrouwd met 

Jeroen en samen hebben we drie kinderen: Julia van 9, Sofie van 7 en 

Gijs van 2. 

Inmiddels sta ik alweer 14 jaar voor de klas, waarvan de meeste jaren 

in de 

kleutergroepen. Naast mijn werk vind ik het leuk om te wielrennen, 

lezen, schilderen en gezellige dingen te doen met mijn gezin. In het 

nieuwe schooljaar zal ik op donderdag en vrijdag in groep 1/2 B naast 

juf Natalie werken. Ik heb er erg veel zin in en kijk er naar uit om u te 

ontmoeten in het nieuwe schooljaar.  

Mieke Hazekamp  

 

 



 

 

Afscheid groep 8 

Morgen gaan we op gepaste wijze wijze afscheid nemen van de 

leerlingen van groep 8. Van hieruit wensen wij alle leerlingen van groep 

8 en hun ouders/verzorgers een fijne vakantie toe en heel veel succes 

en plezier op het Voortgezet Onderwijs.  

                                      

Schoolmelk 

Vanaf volgend schooljaar is het niet meer mogelijk om schoolmelk via 

campina te regelen. Dit betekent dat het via onze school niet meer 

mogelijk is om dit te regelen en dat de kinderen voor tussen de middag 

het drinken meenemen vanuit huis. Indien er melk wordt meegegeven is 

het wel mogelijk om dit in de koelkast te zetten.  

 

Herhaalde oproep: Ouders gevraagd 

Wij krijgen voor volgend schooljaar voor alle groepen (behalve groep 

3) nieuw meubilair. Op donderdag 2 juli wordt het oude meubilair 

verzameld en opgehaald voor een goed doel in Gambia. Welke sterke 

ouders kunnen donderdag 2 juli om 13 uur helpen met het verplaatsen 

van het oude meubilair naar een container die bij school geplaatst 

wordt. Graag contact opnemen met Gert Jan Baarda indien u in staat 

bent om te ondersteunen. Na de vakantie hebben we voor alle groepen 

nieuw meubilair.  

 

Nieuws OR/ouderbijdrage 

Een mededeling van de OR: het bedrag van de ouderbijdrage blijft 

staan en wordt verrekend met het verschuldigde bedrag voor komend 

schooljaar. Het bedrag voor de ouderbijdrage wordt bepaald in de 

Jaarvergadering van de OR. Daarnaast komt er een nieuw Bestuur in 

de OR ivm het afscheid van enkele ouders van leerlingen van groep 8. 

Hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet en betrokkenheid bij 

onze school. Het Bestuur bestaat vanaf 1 juni j.l. uit: 

-Voorzitter: Rivka ten Berge 



-Secretaris: Jungja Wijma 

-Penningmeester AC-commissie: Chantal Bakker 

-Penningmeester OR-commissie: Remko Juffer 

MR uitslag verkiezingen 

De uitslag van de verkiezingen voor zitting in de MR is bekend. De 

volgende 3 ouders vertegenwoordigen de MR met ingang van het 

nieuwe schooljaar: Maureen Lubbers, El Mehdi Lasfar en Mark 

Meijers. Ouders die de afgelopen jaren vertegenwoordigd zijn in de 

MR hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en inzet.  

 

Informatieavonden 

De informatieavonden voor komend schooljaar staan gepland op: 

-25 augustus groep 5 

-27 augustus groep 7 

-2 september groep 8 

-7 september groep 1,2A – 1,2B- 1,2C 

-8 september groep 6 

-9 september groep 3A en 3B 

-14 september groep 4A en 4B 

De avonden starten om 19.30 uur en u ontvangt na de vakantie 

persoonlijk een uitnodiging.  

 

Luizencontrole 

Zou u bij de start van het schooljaar uw kind(eren) kunnen controleren 

op hoofdluis? Indien u hierover bijzonderheden te melden heeft kunt u 

contact opnemen met Linda Bekkering.  

 

Vakantierooster Stichting Consent 

Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober 2020 

Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021 



Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 

Goede Vrijdag 2 april 2021 

Tweede Paasdag 5 april 2021  

Koningsdag 27 april 2021 

Meivakantie 3 mei t/m 7 mei 2021 

Verlenging meivakantie  incl. Hemelvaart 10 t/m 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021 

Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2021  

 

Zomerdip 

Technisch lezen vraagt dagelijks instructie en oefening. Vanaf groep 3 

wordt daar in alle groepen veel tijd aan besteed. Uit onderzoek blijkt 

dat de technische leesvaardigheid van de kinderen uit alle groepen in 

de zomervakantie terugloopt doordat niet dagelijks meer geoefend 

wordt. Het gevolg is dat de leerlingen bij de start van de nieuwe groep 

niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie hadden. We 

noemen dit zomerdip en we willen dit voorkomen. Voor alle kinderen is 

het daarom van groot belang in de zomervakantie dagelijks te lezen. 

Een kwartier samen lezen is al effectief. Zou u de kinderen willen 

stimuleren tot lezen in de vakantie?  

 

Kalender 

Ook komend schooljaar ontvangt u in het begin van het schooljaar een 

nieuwe schoolkalender. Wellicht is het handig om de studiedagen alvast 

te noteren. De kinderen zijn dan vrij. De data zijn: 

-Woensdag 7 oktober 

-Maandag 22 maart  

-Woensdag 23 juni 

 

Jeugd Viva 

Het is bijna zomervakantie, maar anders dan in de andere jaren is er 

dit jaar in Enschede geen gewone Jeugd ViVa. Wel vinden in de 



zomervakantie in heel Enschede verschillende activiteiten plaats en 

zijn veel speeltuinen de hele zomervakantie open, zodat je er lekker 

kunt spelen. Ook zijn er overal regelmatig leuke activiteiten waar je 

aan mee kunt doen. Zo is er overal een keer een circusdag, zijn er 

creatieve workshops van Concordia en kun je bouwen met een bouwlab. 

Alifa verzorgt op verschillende speeltuinen leuke activiteiten en 

natuurlijk doen de speeltuinen zelf ook mee. Een overzicht van wat er 

op verschillende dagen overal te doen is vind je binnenkort op de 

website: www.jeugdviva.nl en op de website van Sjors Sportief onder 

de naam Sjors Zomer. Vervelen hoeven de kinderen zich dus niet.  

Namens het team , 

Vriendelijke groet, 

Ilse Rekers 

info@obsvastert.nl 
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