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Nieuwsbrief juni 2020 
 

Tevredenheidsonderzoek ouders 
Uit het tevredenheidsonderzoek dat tweejaarlijks wordt afgenomen, blijkt dat de ouders zeer 
tevreden zijn over onze school. Zij geven onze school zelfs een 7,9! Hier zijn wij dan ook erg trots op! 
Samen groeien wij naar Geluk! 
Enkele opvallende zaken hebben wij besproken met de MR: 
Ouders waren al tevreden en wij weten dit vast te houden! 
We hadden ondanks de bijzondere periode toch een deelname van 49%. Wij willen alle ouders 
hiervoor bedanken. De kinderen ontvangen hiervoor per groep 49 tokens. 
Het leerlingendeel hebben we niet kunnen afronden en zal op een later tijdstip afgerond worden. 
 
Einde schooljaar 2019-2020 
Het einde van schooljaar 2019-2020 komt in zicht. Deze periode wordt door 
leerkrachten altijd omschreven als een drukke periode. Alles voor volgend schooljaar 
moet voorbereid worden, maar het huidige en zeer bijzondere schooljaar moet ook 
goed afgerond worden. De rapporten en alle activiteiten zullen anders zijn dan u 
voorheen gewend was. Wij  proberen u via ISY zo goed mogelijk te informeren. Mocht 
er echter toch iets onduidelijk zijn of mocht u vragen hebben, dan horen wij het uiteraard graag. Wij 
wensen iedereen een hele fijne afronding van dit schooljaar! 
 
Organisatie schooljaar 2020-2021 
We hebben ons onderwijs komend schooljaar zo georganiseerd, dat we flexibel kunnen werken. Dit is 
nodig omdat er geen personeel beschikbaar is om te vervangen en tevens kunnen we op deze manier 
goed onderwijs op maat bieden.  
Daarnaast streven we naar een doorgaande lijn om de ontwikkeling van de leerlingen zo goed 
mogelijk te kunnen vormgeven. Dit betekent dat we starten met kleine groepen, waarin we veel 
aandacht hebben voor de leerlingen, maar dit biedt tevens de mogelijkheid om groepen samen te 
voegen, bij afwezigheid van personeel.  
In het schooljaar 2020-2021 starten wij met een groep 2-3. Op deze manier kunnen wij de overgang 
van groep 2 naar 3 verkleinen. Het spelenderwijs leren staat hierbij centraal. Op woensdag 24 juni 
heeft er op het schoolplein een bijeenkomst plaatsgevonden voor de ouders van de betreffende 
groepen. Voor meer informatie verwijzen we u naar juf Aline en juf Eveline. 
 
Wisselingen personeel 
Juf Marion zal volgend schooljaar gaan werken als leerkracht op De Griffel. Zij heeft de afgelopen drie 

jaar met veel inzet en plezier gewerkt op onze school. In de volgende nieuwsbrief zal zij nog 

persoonlijk afscheid van u nemen. Ook juf Edith en juf Chantal Fober zien we volgend schooljaar niet 

meer terug op onze school. We bedanken alle leerkrachten voor hun betrokkenheid bij onze 

leerlingen. 

Volgend schooljaar verwelkomen wij op onze school: Juf Romy Hendriks, Juf Annemarijn Dijkstra en 

Juf Eefke Cloodt  (LIO-stagiaire). In de volgende nieuwsbrief zullen zij zich voorstellen.  

 
Zwangerschapsverlof 
Na de zomervakantie start het zwangerschapsverlof van juf Angelique. Juf Annemarijn Dijkstra zal 

deze vervanging invullen.  
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Wij willen ook het heugelijke nieuws met u delen, dat juf Paola ook zwanger is. Wij wensen beide 

juffen een goede voortzetting van de zwangerschap toe.  

 
Groepsindeling schooljaar 2020-2021 
Volgend schooljaar zullen wij starten met 11 groepen. Ons voorstel is inmiddels goedgekeurd door de 
Medezeggenschapsraad, waardoor wij het met u kunnen delen. In schooljaar 2020-2021 zullen wij 
starten met de volgende jaargroepen:  

Onderbouw Leerkrachten Onderwijsondersteuners 
Startklas 
 

Juf Sylvia (ma-di-wo) 
Juf Romy (do)  

Juf Selena  
(ma-di-wo-do-vr) 
Meester Vincent  
(ma-di-wo-do) 

Groep 1/2 A Juf Eva (ma-di-wo-do-vr) 

Groep 1/2 B Juf Chantal B. (ma-di-do-vr) 
Juf Romy (wo) 

Groep 2/3 Juf Aline (ma-wo-do-vr) 
Juf Romy (di) 
Juf Eefke (LIO vanaf febr. 2020) (ma-di-wo-do) 

Groep 3  Juf Eveline (ma-di-wo-do-vr) 

Middenbouw Leerkrachten Onderwijsondersteuners 

Groep 4/5 A Meester Christian (ma-di-do-vr) 
Juf Anouk D (woe) 

Juf Danee 
 (ma-di-do-vr) 
 Groep 4/5 B Juf Ioana (ma-di-wo-do-vr) 

Groep 4/5 C Juf Paola (ma-di-wo) 
Juf Anouk D (do-vr) 

Bovenbouw Leerkrachten Onderwijsondersteuner 

Groep 6  Meester Ryan (ma-di-wo-do-vr) Juf Janou (ma-do-vr) 
Juf Danee (wo) Groep 7  Juf Anouk H. (ma-di-wo-do-vr) 

Groep 8 Juf Annemarijn (ma-di) 
Juf Angelique* (wo-do-vr) 
*juf Annemarijn zal deze vervanging invullen bij de start van 
het schooljaar 

Overige medewerkers 

Directie Juf Susanne (di-wo-do)  
*Op de andere dagen werkzaam op de Broederschool in Heerlen 

Management 
ondersteuning 

Juf Kimberly (do-vr) 
Juf Anouk D (ma-di) 

Intern begeleider Juf Kimberly (ma-di) 
Juf Martine (di-vr) 

Administratie Juf Annemie (ma-di-woe-do) 

Vrijwilliger Meester Hans (vr) 

 
Studiedag 
Zoals u wellicht al weet staat er op de kalender op donderdag 25 juni een studiedag gepland. Deze 
staat voor de leerkrachten in het teken van evalueren, borgen en vooruitblikken. De kinderen 
hebben deze dag vrij. 
 
Voortgangsrapporten/trotsmappen 
Op maandag 29 juni krijgen de kinderen hun tweede rapport/trotsmap mee naar huis. 
Zoals u wellicht al op Isy heeft gelezen ziet dat dat er anders uitziet dan u gewend bent vanwege de 
Corona periode.  
De groepen 3 t/m 8 krijgen een voortgangsrapport dat we gebruiken om de leerlingen zelf inzicht te 
geven op hun voortgang en hun aandachtspunten voor komend schooljaar.  
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De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben samen met de leerkracht deze rapporten ingevuld. 
Hierdoor zijn we samen verantwoordelijk voor het leerproces en groeit hun eigenaarschap! 
De groepen 1 krijgen een diploma en een gedicht mee naar huis 
De groepen 2 krijgen een diploma, gedicht en de trotsmap mee naar huis. 
Zij ontvangen dit in de laatste schoolweek. 
 
Wegwijzer Got Talent 
Op dinsdag 7 juli zal er een nieuwe editie van Wegwijzer Got Talent plaatsvinden. Deze zal er dit jaar 

anders uitzien vanwege de corona-maatregelen. Alle groepen hebben een optreden gefilmd. Dit 

filmpje zal gezamenlijk bekeken worden op dinsdag 7 juli in alle groepen. We zullen de link hiervan 

ook op ISY plaatsen waardoor u ook thuis kunt zien hoe Wegwijzer Got Talent er dit jaar uitzag. 

Traditiegetrouw zal ook de ‘frietenkar’ weer aanwezig zijn. We kijken uit naar een gezellige dag 

samen met onze leerlingen! 

 

Uitzwaaien leerlingen groep 8 
Op donderdag 9 juli zijn de leerlingen uit groep 8 voor de laatste keer op school. Wij 
zwaaien hen op het einde van de dag met de hele school uit. De activiteit start om 11:00u 
en is voor de ouders van de kinderen van groep 8. Wij hopen u te zien! 
 

Belangrijke data schooljaar 2020-2021  
Vakanties en data schooljaar 2020-2021  

Start schooljaar 2020-2021   24.08.2020 

Herfstvakantie  19.10.2020 t/m 23.10.2020  

Kerstvakantie  21.12.2020 t/m 01.01.2021  

Voorjaarsvakantie  15.02.2021 t/m 19.02.2021  

Meivakantie  03.05.2021 t/m 14.05.2021  

Zomervakantie  26.07.2021 t/m 03.09.2021  

Studiedagen (vrije dagen)  Vrije dagen  

Woensdag 14.10.2020  Maandag 05.04.2021  

Dinsdag 24.11.2020  Dinsdag 27.04.2021  

Donderdag 04.02.2021  Maandag 24.05.2021  

Maandag 26.04.2021  Vrijdag 23.07.2021  

Maandag 28.06.2021    

Vrije middagen leerlingen vanaf 12:30u. (studiemiddagen team)  

Vrijdagmiddag 11.09.2020  Vrijdagmiddag 12.02.2021  

Vrijdagmiddag 02.10.2020  Vrijdagmiddag 02.04.2021  

Vrijdagmiddag 16.10.2020  Vrijdagmiddag 23.04.2021  

Vrijdagmiddag 06.11.2020  Vrijdagmiddag 21.05.2021  

Vrijdagmiddag 04.12.2020  Vrijdagmiddag 04.06.2021  

Vrijdagmiddag 18.12.2020  Vrijdagmiddag 25.06.2021  

Vrijdagmiddag 29.01.2021  Vrijdagmiddag 09.07.2021  

 
Wist u dat: 

• Groep 8 op 1, 2 en 3 juli schoolverlatersactiviteiten gepland hebben?  

• De afscheidsavond van groep 8 op 8 juli gepland staat en buiten in de kuil zal plaatsvinden 
voor de gezinsleden van deze leerlingen? 

• We er voor groep 8 een onvergetelijk afscheid van gaan maken en ze veel plezier wensen? 

• Donderdag 9 juli de laatste schooldag is voor alle leerlingen (vakantie start om 12:15 uur)?
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