
 
 
 

Nieuwsbrief 28. 16-04-2021 
 
27 april  : Koningsdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij) 

30 april  : start meivakantie; de kinderen zijn om 15.00/15.05u vrij 
17 mei             : start laatste periode van het schooljaar; de leerlingen worden om 8.40u op school   : 

verwacht 
24 mei             : 2e Pinksterdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij) 
25 mei- 7juni   : start groepsgebonden schoolonderzoeken (GSO) 
7 juni              : studiemiddag (alle leerlingen vrij om 12.30/12.35u)        
 

Vervangingen 
We hopen dat we de vervangingen kunnen invullen volgens onderstaand rooster.  
Er kunnen altijd omstandigheden zijn dat we op het laatste moment toch moeten 

aanpassen.  
Maandag 19 april 

Juf Hanneke is in groep 5c/6c; meneer Bas werkt in de ochtend aan 
administratie. 
Dinsdag 20 april  

Juf Whitney is in de ochtend in groep 7d/8d; juf Marcella werkt aan 
administratie. 

Juf Whitney is in de middag in groep 7a; juf Carlijn werkt aan administratie.  
Meneer Thom is in groep 6c; juf Crissy werkt aan cultuur.  

Woensdag 21 april 
Juf Eefje is in groep 4b; juf Hanneke werkt aan administratie. 
Donderdag 22 april 

Juf Whitney is in groep 8a; meneer Ruud werkt bij Delta-support. 
Vrijdag 23 april 

Juf Eefje is in de ochtend in groep 5d/6d; meneer Gérard werkt aan 
administratie.  
Juf Eefje is in de middag in groep 7d/8d; zij doet samen met juf Ilona de 

domeinmiddag.   
Maandag 26 april 

Juf Hanneke is in de ochtend in groep 5b; juf Yvet werkt in de ochtend aan 
administratie. 
Juf Emily is in de ochtend in groep 7b; juf Kyra werkt in de ochtend aan 

administratie. 
Meneer Thom is in groep 6a; juf Crissy heeft een compensatiedag.  

Woensdag 28 april 
Juf Eefje is in groep 4b; juf Hanneke werkt in groep 5d/6d. 
Donderdag 29 april 

Juf Whitney is in groep 8a; meneer Ruud werkt bij Delta-support. 
Juf Esther is in groep 3a; juf Emily heeft een compensatiedag.   

Vrijdag 30 april 
Juf Esther is in groep 3a; juf Emily heeft een compensatiedag. 
Juf Eefje is in de ochtend in groep 8b; juf Sandra werkt aan administratie. 

Juf Eefje is in de middag in groep 7d/8d; zij doet samen met juf Ilona de 
domeinmiddag.   

 
Nationaal Programma Onderwijs 
Vanuit de overheid is gekozen voor een Nationaal Programma Onderwijs. Dit 

vanwege de grote gevolgen door de coronapandemie voor leerlingen en scholen. 



Het programma wil de scholen met extra gelden ondersteunen om met de 
gevolgen van de crisis om te gaan.  
Het is de bedoeling dat we een schoolscan gaan maken. Hierin komen de 

gegevens van de school, die we al hebben i.v.m. het kwaliteitszorgbeleid.  
 

Nu willen we ook bij u gegevens verzamelen over deze crisis. U kunt zich 
aanmelden voor een telefonisch gesprek hierover.  

Maandag zullen alle collega’s op klasbord/Classdojo u vragen of we kunnen 
bellen om hierover een kort gesprekje te voeren. U kunt zich dan bij de 
leerkracht aanmelden. De namen worden doorgegeven aan juf Jacqueline en zij 

zal u bellen voor de meivakantie. Dan kunnen we deze gegevens toevoegen aan 
wat wij zelf al hebben zodat we deze ook kunnen analyseren.  

 
Daaruit gaan we conclusies trekken; de mogelijkheden en behoeften in beeld 
brengen en vanuit het keuzemenu extra ondersteuning aanvragen voor ons 

schoolprogramma voor de komende 2 jaren.  
 

De volgende vragen zullen aan bod komen:  
Waar liep u als ouder tegenaan gedurende de periode van thuisonderwijs en wat 
zijn daarvan de gevolgen voor de ontwikkeling van uw zoon/dochter?  

Heeft u ideeën over hoe we deze gevolgen aan kunnen pakken?  
Waar denkt u dan concreet aan? Wat zou u helpen en wat zou uw kind kunnen 

helpen?   
 
Vraag studenten i.v.m. Coronaregelingen 

Wij zijn zes studenten van de opleiding Bestuurskunde aan de Hogeschool van 
Amsterdam, die in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport, bezig zijn met een onderzoek naar de tevredenheid van de 
coronaregelingen rondom het Jeugd-PGB onder budgethouders. Hiervoor zijn wij 
specifiek op zoek naar budgethouders in de zorgregio West Brabant. Indien u een 

Jeugd-PGB ontvangt en de tijd heeft om ons in een online interview te woord te 
staan zou dit ons enorm helpen. Tot 21 mei 2021 kunt u contact met ons 

opnemen via onderstaand mailadres of telefoonnummer. Mail: 
noahyjs@gmail.com tel:0613126757 
 

Parkeren aan de Bijsterveld 
Wij willen jullie er nogmaals op wijzen dat parkeren langs de straat of op het 

groen in de Bijsterveld echt niet mag. Handhaving loopt regelmatig langs om te 
kijken of wij ons (de ouders) daar aan houden. Daarom: voorkom dat je een 
boete krijgt en parkeer in de parkeervakken langs de van Oldeneellaan of in een 

van de zijstraten. Dit geldt ook voor de toegang tot de school en de 
parkeerplaats aan de Bijsterveld. Alleen in de daarvoor bestemde parkeervakken 

parkeren.  
 

Kinderen in bus  
In overleg met de busbegeleiders/taxichauffeurs willen we nogmaals onder de 
aandacht brengen dat kinderen hun telefoon mogen gebruiken om een spelletje 

te doen, muziek te luisteren. Dit mag alleen zonder geluid of met oordopjes in.  
Zeker als veel kinderen muziek luid aan hebben staan is dit voor anderen zeer 

storend. Dus voor iedereen geldt de afspraak: zonder geluid of met 
oordopjes.  
 

tel:0613126757

