
 

 

Beste ouders / verzorgers, 

Alle kinderen zijn weer op school!  

Wat fijn dat alle kinderen er weer zijn.  Iedereen is blij om elkaar weer te zien!  Het voelt een 

beetje als een nieuw schooljaar; een nieuwe start! 

 

We kijken terug op een bijzondere periode waarin een groot beroep werd gedaan op u, de 

kinderen en de leerkrachten. We zijn TROTS op ieders enorme inzet, flexibiliteit en creativiteit 

om deze bijzondere periode door te komen. Een groot COMPLIMENT! 

 

Nog vier weken en dan is het weer al zomervakantie. We gaan ons best doen om er vier mooie 

weken van te maken en daarmee dit bijzondere schooljaar goed af sluiten. 

 

Enquête vijf-gelijke-dagen-model 

De enquête is afgelopen week gehouden onder de ouders, de leerkrachten en de leerlingen van 

groep 5 t/m 8. 

We willen u enorm bedanken voor het zo snel invullen van de vragenlijst. 

Op basis van de uitkomsten vindt achtereenvolgens overleg plaats met de diverse geledingen tw. 

de medezeggenschapsraden, de GMR en het toezichthoudend bestuur. 

We hopen dat er snel een besluit genomen wordt zodat we u daarvan op de hoogte kunnen 

stellen. Dit besluit geldt dan voor alle Primas-scholen.  

Mochten we definitief over gaan op het vijf-gelijke-dagen-model dan is er nog heel veel  werk te 

verzetten.  

De verandering heeft op school invloed op lesroosters, taakverdeling, formatie, ieder 

personeelslid moet een nieuwe akte van benoeming krijgen i.v.m. de gewijzigde werktijden enz.   

Het vraagt ook aanpassing van de  BSO’s, sportverenigingen enz. 

Daarnaast zult u mogelijkerwijs uw werk opnieuw af moeten stemmen…… 

Een hele operatie dus. Alle schakels hangen immers met elkaar samen. 

 

Formatie komend schooljaar 

 

Groep 1-2 Nikie en Theuny 

Groep 3-4 Ellen 

Groep 5-6 Elly en Nelleke 

Groep 7-8 ( tijdens het 

zwangerschapsverlof Evelien) 

Nelleke en Karin 

 

We zijn zeer verheugd u te kunnen laten weten dat we komend jaar, ondanks onze kleine 

groepen,  toch weer in vier combinatiegroepen kunnen werken. 
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Er zijn heel wat veranderingen in ons schoolteam. 

 

Juf Evelien gaat met ingang van de zomervakantie met zwangerschapsverlof. We wensen haar 

het allerbeste en een fijne periode toe. 

 

We nemen afscheid van: 

 

juf Minka, zij mag van haar welverdiende pensioen gaan genieten. Haar lesgevende taak zal ik  

(Theuny) overnemen in groep 1-2. 

 

juf Teatske, zij  gaat op twee andere Primas-scholen werken . In de hoedanigheid van  

muziekspecialist zullen we haar vast nog wel op onze school terug zien. 

 

meester Daan, hij was afgelopen jaar, 2 ochtenden in de week bij ons op school voor individuele 

hulp en groepsondersteuning. Ook hij gaat genieten van zijn welverdiende pensioen.  

 

We heten van harte welkom:  

 

juf Nelleke Koets, zij werkt al langer voor Primas. Zij gaat de uren van juf Teatske overnemen 

en vervangt samen met juf Karin, het zwangerschapsverlof van juf Evelien. 

 

juf Karin van Sluijs, studeert af aan de ALPO, de academische PABO te Utrecht. Zij wordt  een 

van de twee leerkrachten in groep 7-8 tijdens het zwangerschapsverlof. 

 

juf Evelien Corbijn neemt de IB-taken over van juf Minka. Zij is, evenals juf Minka een heel 

ervaren IB-er. Zij werkt op CBS Onderdak te Biggekerke en wordt de IB-er van beide scholen. 

 

TSO  

De TSO is komen te vervallen. Er is ondertussen contact geweest met Murlen over de stand van 

zaken tot aan de zomervakantie. Er waren vragen van ouders bij Murlen terecht gekomen over 

het betalen van facturen e.d.  

Murlen heeft alle kinderen afgemeld en uit het systeem gehaald tot de zomervakantie. Er zullen 

geen facturen meer betaald hoeven worden. 

 

Kinderfysiotherapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs hebben we contact gehad met Anneke de Vos, een van de twee kinderfysiotherapeuten 

van de praktijk voor fysiotherapie in Dauwendaele. In de brief die u als bijlage ontvangt,  stellen 

Anneke en Marlous zich nader aan u voor.  Hun deskundigheid is voor ons een waardevolle 

aanvulling.  Er zijn veel klachten op het gebied van motoriek  en bewegen, die in aanmerking 

komen voor behandeling zoals u kunt lezen. Bij aanmelding van minimaal 2 leerlingen kan de 

behandeling op school plaatsvinden. 

 



Belangrijk om te weten:  

➢ Door de Corona-maatregelen zijn de schoolreizen komen te vervallen. De bijdrage die u 

hiervoor heeft betaald blijft staan tot volgend schooljaar. De ouders van de 

schoolverlaters hebben de bijdrage inmiddels terug ontvangen. 

 

➢ De studiemiddag van  18 juni vervalt. Er worden momenteel geen scholingsbijeenkomsten 

verzorgd door de schoolbegeleidingsdienst RPCZ. 

 

➢ De leerlingen van groep 8 zijn de laatste schoolweek vrij. Zij worden nog wel van harte 

uitgenodigd bij het afscheid van juf Minka  op woensdag 8 juli. 

 

➢ Alle kinderen zijn de laatste schooldag,  vrijdag 10 juli vrij om 12.00 uur! 

 

 

Vriendelijke groeten namens het team, 

Theuny Hoekstra-Flikweert 


