
11. Nieuwsbrief 11 november 2022 

Data van belang 

14-25 november   : toetsweken 

30 november   : Sinterklaas komt op school 

1 december  : schriften inkijken 

12 december   : studiedag voor het team (alle leerlingen vrij) 

13 december   : start groepsbesprekingen 

21 december  : kennismaken nieuwe leerlingen 

23 december  : start Kerstvakantie om 15.05u.   

  

Vervangingen 
Maandag  

Juf Lisa is in de ochtend in groep 3b.  
Juf Nancy is in de ochtend in groep 2a/3a in de middag in groep 5d/6d.   
Juf Eefje is in de ochtend in groep 6a en in de middag in groep 5c/6c.  

Dinsdag  
Juf Whitney is in de ochtend in groep 4a en in de middag in groep 6b.  

Juf Sandra is in de ochtend in groep 8c en in de middag in groep 7d/8d.  
Juf Marcella is in de ochtend in groep 5a en in de middag in groep 5b.  
Juf Eefje is de hele dag in groep 1/2.  

Juf Saskia is in de ochtend in groep 5d/6d.  
Woensdag  

Juf Emily is in groep 3b. 
Juf Quincy is in groep 5a.  
Juf Dana is in groep 4b.   

Juf Monique is in groep 2a/3a.  
Donderdag  

Juf Monique is de hele dag in groep 2a/3a. 
Juf Quincy is de hele dag in groep 6a.  

Juf Whitney is de hele dag in groep 4b.  
Vrijdag  
Juf Hulya is de hele dag in groep 2a/3a. 

Juf Monique is de hele dag in groep 5c/6c.  
Juf Quincy is in de ochtend in groep 8b en in de middag in groep 7c.  

 
Toetsweken  
Maandag starten we met de toetsweken voor de 1e periode. We hebben oud-

collega’s die ons hierbij helpen. Juf Myra, meneer Hans, juf Ine en juf Annelies 
komen de komende 2 weken op verschillende dagen helpen bij het afnemen van 

de AVI-toetsen. Juf Kim, juf Nancy (onze logopedisten), juf Marjolein K, juf 
Kristel en onze IB-ers testen ook kinderen. Het kost best veel tijd om iedereen 
aan bod te laten komen en vele handen maken dan licht werk.  

De DMT leestoets  neemt de leerkracht zelf af.  
 

Sinterklaastijd 
Zaterdag is Sinterklaas aangekomen in Nederland. Zondag is hij op verschillende 
plaatsen in de regio ook gearriveerd. Toch een spannende tijd voor heel veel 

kinderen. Komende week krijgen de kinderen een brief mee over de 
voorbereidingen bij ons op school. Welke leerlingen maken een surprise thuis of 

op school, etc. Houd uw post in de gaten.  
 



 

 
Corona 

Onderstaand de link naar de webpagina van Delta-onderwijs m.b.t. corona-
informatie, hierin wordt vermeld in welke landelijke fase (uit het sectorplan) we 
momenteel zitten en wat de bijbehorende maatregelen op de scholen zijn.   
corona-informatie – Delta-onderwijs  

 
Schoolfruit 

De komende week krijgen de kinderen 2/3 banaan, een sinaasappel en een 
appel.  
 

https://delta-onderwijs.nl/corona/

