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NIEUWSBRIEF 
19 juni 2020, nr. 102 ___________________________________________________________________________________

Geachte ouder(s), 

Formatie volgend schooljaar 
Middels deze nieuwsbrief willen we u graag op de 
hoogte stellen van de formatie van volgend jaar. 
Gelukkig hebben we alle openstaande vacatures 
kunnen vervullen. 
De formatie is als volgt: 
Groep 1: juf Van der Woude / woensdag: juf 
Schoonhoven 
Groep 2: juf Tuin 
Groep 3a: juf Naberman en juf Kers – zelfde dagen 
als dit jaar. 
Groep 3b: juf Boland Payeh / dinsdag: juf Mensink 
Groep 4: meester Scherpenisse / donderdag en 
vrijdagmorgen: juf Bisschop 
Groep 5: juf Last 
Groep 6: meester Hendriksma / woensdag en vrijdag 
(één keer in de twee weken): juf De Witte 
Groep 7: meester Den Ouden 
Groep 8: meester Westhoff 
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld zal juf 
Schoonhoven het IB-werk op haar nemen. Dit zal zijn 
op de maandag en donderdag. Meester Scherpenisse 
geeft op donderdag les aan plusklas-leerlingen en is 
vrijdagmorgen ambulant voor ICT-werkzaamheden. 
Per mail is u al gemeld dat juf Last benoemd is in de 
ontstane vacature. De naam van juf De Witte valt op 
in het rijtje. Zij is oud-leerling en volgt de duale-
opleiding (werken en leren) aan de Driestar in Gouda 
en zit straks in het derde leerjaar. 
We zijn dankbaar dat de formatie zo aan het einde 
van het jaar toch is rondgekomen. En we hopen dat 
met deze invulling het onderwijs op onze school een 
goede voortgang mag hebben. 

Geslaagd 
Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor het 
praktische EHBO-examen. De lessen hadden door 
corona en tijd stil gelegen, maar zijn in de laatste 
weken nog weer opgepakt en dat met succes! Hierbij 
ook een hartelijk woord van dank aan beide EHBO-
moeders die al vele jaren de leerlingen van groep 8 
de kennis rondom Eerste Hulp Bij Ongelukken 
bijbrengen. 
De leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor hun 
theorie-examen van verkeer. Binnenkort ontvangen 
ze hun diploma.  
Een hartelijke felicitatie aan alle leerlingen! 

Welkom 
In de laatste schoolweken komen er (of zijn er al) een 
heel aantal leerlingen kennismaken met het 

schoolleven om zo volgend jaar voorbereid te zijn op 
groep 1. Het gaat om: Sophie Bloemhof, Raff Kooiker, 
Hannah Schoenmaker, Emmalien Brakke, Aron de 
Lange, Gerlynde Talen, Nathan Mulder en Joachim 
Kers.  
Door verhuizing komt Evi Wierda bij ons op school. 
Zij zal starten in groep 3.  
Alle leerlingen heten we van harte welkom en 
wensen hen een leerzame tijd toe op onze school! 

Verkoudheid 
In de bijlage vindt u meer informatie over 
verkoudheid en naar school toegaan. We hopen dat 
het u meer duidelijkheid geeft. 

Contactavond 
De contactavond zal deze keer telefonisch plaats 
vinden. U ontvangt hierover volgende week nader 
bericht. Dit jaar ontvangt u eerst het rapport en 
daarna vinden de gesprekken (per telefoon) plaats. 

Afscheid groep 8 
We proberen het afscheid van groep 8 zoveel als het 
kan door te laten gaan op de traditionele manier. 
Maar u zult begrijpen dat niet alles kan. Zo zal het 
snoep niet gestrooid worden, maar uitgedeeld. Elk 
jaar trekt dit weer veel ouders die even komen kijken. 
Dat kan ook dit jaar, maar u moet zich dan opstellen 
op het voet/fietspad langs het schoolplein met 
onderling voldoende afstand. Dus niet op het 
schoolplein! 
Mocht er andere nuttige informatie voor dit afscheid 
zijn, dan hopen we u dat te melden. 

Belangrijke data 
26 juni – rapport mee 
1 juli – afscheidsavond groep 8 
3 juli – laatste schooldag / afscheid meester De Jong 

Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om contact 
op te nemen met de school. 

Voor alle data geldt: Deo Volente 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel,  
D.J. Koppelman


