
              Vlaardingen, 13 juli 2021. 

Aan alle ouders en verzorgers, 

Het schooljaar zit er bijna op. Wat een bijzonder school jaar is dit geweest, we hopen dat 

het komende  schooljaar wat rustiger verloopt en iedereen gezond blijft!! 

Deze brief is wat later dan verwacht, dit heeft te maken met het in orde krijgen van de 

formatie. Zoals u misschien wel gelezen heeft  is er een groot landelijk tekort aan 

leerkrachten, gelukkig hebben wij  voor komend schooljaar de bezetting rond.  

Juf Merel en juf Ria gaan komend schooljaar op een andere school werken. We wensen ze 

veel plezier en succes. Voor ons betekent dat, dat we een aantal nieuwe collega’s krijgen.  

Juf Angelique komt bij ons op maandag en dinsdag in groep 3 werken, juf Melanie op 

dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in groep 4/5 en juf Irainah komt op maandag en 

dinsdag in groep 5/6 werken.  

Beste ouders/verzorgers, 

 

Ik ben Angelique van Rossum – van den Boogert en ik ben 40 jaar. Ik 

woon in Vlaardingen met mijn man en onze 2 dochters van 14 jaar 

en 10 jaar.  

 

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn gezin. Maar 

ook ga ik graag een hapje eten in een gezellig restaurant, een film 

kijken in de bioscoop of een muziekconcert bezoeken met 

vriendinnen.  

 

In 2004 ben ik aan het werk gegaan in het onderwijs. Sindsdien heb 

ik aan alle groepen van de basisschool les gegeven. Ik heb er heel 

veel zin in om samen met de kinderen na de vakantie te starten in groep 3 van IKC 

Erasmus! 

 

Graag tot ziens! 

 

Angelique van Rossum - van den Boogert 

 

 

Beste ouders, 

 

Mijn naam is Melanie van Wijhe en ik start na de zomervakantie 

in groep 4/5! Ik heb mega veel zin in deze uitdaging en hopelijk 

maken wij er met elkaar een mooie tijd van. 

 

In mijn beleving wordt het leren een succes als er een fijne band en 

samenwerking is met de kinderen. Het is voor mij belangrijk dat de 

kinderen kunnen/durven aangeven waar zij behoefte aan hebben. 

Er zijn natuurlijk een aantal afspraken, maar er is genoeg tijd voor 

grapjes en leuke activiteiten! 

Als er nog vragen zijn, stel ze gerust! 

 

Groetjes, 

Melanie 

 

 

 



Hallo lieve kinderen, ouders en collega's,  

 

Na de zomervakantie mag ik bij jullie op school 

gaan starten in groep 5/6. Ik heb hier enorm veel 

zin in!  

Jullie kennen mij nog niet, dus daarom even kort 

iets over mij: 

Mijn naam is Irainah, ik ben naast juf ook moeder 

van 2 kinderen, Thijs van 8 en Liva van nu bijna 5 

maanden. Verder heb ik ook een lieve man. We 

wonen samen in Oud-Beijerland.  

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om er met mijn gezin lekker op uit te gaan. Het 

favoriete uitje is diergaarde Blijdorp of lekker uitwaaien op het strand.  

Hiervoor werkte ik op de Laurens Cupertino school in Rotterdam. Daar heb ik een 

mooie tijd gehad, maar nu is het tijd voor deze super leuke uitdaging. 

Ik kan dan ook niet wachten om met jullie allemaal kennis te mogen maken! 

 

Maar nu eerst vakantie vieren.  

Lieve groet, 

Juf Irainah  

 

De groepsindeling: 

• Groep 1/2  A : juf Lia en juf Ingrid 

• Groep 1/2 B:  juf Carla en juf Mylene 

• Groep 3: juf Angelique en juf Mehtap 

• Groep 4/5: juf Marjolijn en juf Melanie 

• Groep 5/6: Juf Jasna en juf Irainah 

• Groep 7/8: Juf Yvette en juf Carla   

 

 

Algemene afspraken: 

o De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur, iedere dag. De deur gaat om 8.20 uur open 

en de kinderen kunnen dan naar binnen. Wij willen u als ouders vragen om buiten 

te wachten. We hopen dat dit kan op het plein en anders buiten het hek.  

o De kleuters kunnen naar binnen door de kleuteringang.  

o De kinderen van groep 3 zwemmen op vrijdag middag van 13.00-14.00 uur. Uw kind 

kan later terug zijn dan 14.00 uur. U kunt uw kind ook bij het zwembad ophalen.  

o Alle groepen gymmen op woensdag, de leerkracht brengt de kinderen naar de 

gymzaal. Groep 8 mag vanaf de gymzaal om 14.00 uur zelf naar huis. De kinderen 

kunnen ook mee terug lopen met de leerkracht. U kind uw kind de gymspullen 

meegeven. 

o De groep 1/ 2 gymmen op donderdag.  

o Uw kind krijgt een brief mee waarin staat in welke groep uw kind komt.  

o We verwachten uw kind op maandag 30 

augustus om 8.30 uur op school.  

o Wilt u alvast in uw agenda 

woensdagavond 8 september vrijhouden 

want dan is de informatie avond. De 

tijd volgt.  

 

FIJNE VAKANTIE  

TEAM ERASMUS !!! 

 



 

Het vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2021-2022 

o Herfstvakantie: 17 t/m 24 oktober 2021 

o Kerstvakantie: 25 dec. t/m 9 januari 2022 

o Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022 

o Paasvakantie:  15 april t/m 18 april 2022 

o Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022 (incl. Koningsdag) 

o Hemelvaart: 26 mei t/m 29 mei 2022 

o Pinksteren: 6 juni 2022 

o Zomervakantie: 9 juli t/m 21 augustus 2022 

 

Extra vrije dagen 

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben af en toe een vrije dag i.v.m. een studiedag of 

lesvrije dag van het team. 

• Vrijdag 1 oktober 2021 hele dag  

• Maandag 22 november 2021 hele dag  

• Vrijdag 24 december 2021 hele dag    

• Donderdag 3 februari 2022 hele dag 

• Vrijdag 25 februari 2022 hele dag 

• donderdag 14 april 2022 hele dag 

• woensdag 15  juni 2022 hele dag 

• Vrijdag 8 juli 2022 hele dag 

 

 


