Jaargang 23 2019-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Schooljaar 2019-2020 en 2020-2021
We kijken terug op een bijzonder schooljaar. Met inzet van iedereen, kinderen, ouders en
leerkrachten kunnen we het schooljaar toch goed afsluiten.
Afscheid
Na vele jaren heeft juf Minka afscheid genomen van onze school. Veel mensen kennen haar en
dat was te zien aan de vele kaarten en brieven die
zij mocht ontvangen.
De dag begon met een rondrit door het dorp
Het regende maar de mooi versierde tuinen met
vlaggetjes, spandoeken e.d. en alle vrolijke
gezichten deed de regen vergeten…. Daarna was
het feestprogramma in school met liedjes, dansjes
en cadeaus! Dank jullie wel voor jullie bijdrage aan
deze feestelijke dag.
Juf Minka mag nu gaan genieten van haar pensioen.
Van meester Daan en juf Teatske hebben we ook afscheid genomen. Het afscheidsfeest van
meester Daan was op de Kamperschouw, de school waar hij jarenlang werkzaam is geweest. Hij
mag net als juf Minka, gaan genieten van zijn pensioen. Juf Teatske wensen we veel succes op
haar volgende scholen. Voor muziekprojecten zien we haar vast weer een keer bij ons op school.
Juf Evelien gaat ons tijdelijk verlaten. We wensen haar een fijne periode tijdens haar
zwangerschapsverlof.
Nieuwe leerkrachten komend schooljaar
In het nieuwe schooljaar verwelkomen we juf Nelleke, leerkracht voor groep 5-6 en groep 7-8;
juf Karin, leerkracht voor groep 7-8 en juf Evelien Corbijn voor de IB taken. Zie ook: vorige
nieuwsbrief.
Op de valreep is er nog een leerkracht benoemd binnen Primas die, in ieder geval tot de
kerstvakantie ons team komt versterken. Haar naam is Monique Kempe. Zij is nu elders
werkzaam maar gaat in de zomervakantie verhuizen naar Serooskerke. Zij neemt de twee
werkdagen van juf Minka voor haar rekening in groep 1-2. Voor deze dagen stond eerst juf
Theuny ingeroosterd.
De werkdagen van juf Monique worden maandag en vrijdag; de werkdagen van juf Nikie dinsdag,
woensdag, donderdag.

In de eerste week na de vakantie zal juf Nikie nog een keer maandag t/m woensdag werken zoals
afgelopen jaar. Juf Monique komt dan alvast kennismaken op een van die dagen en werkt dan
vervolgens donderdag en vrijdag. Vanaf de tweede week werken beide juffen de dagen zoals in
het schema aangegeven.
De groepsindeling tot de kerstvakantie wordt nu als volgt:
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Groep 1 / 2
Juf Monique

Groep 3 / 4
Juf Ellen

Groep 5 / 6
Juf Nelleke

Groep 7 / 8
Juf Karin

di

Juf Nikie

Juf Ellen

Juf Elly

Juf Karin

wo

Juf Nikie

Juf Ellen
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Juf Nikie

Juf Ellen
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Juf Monique

Juf Ellen

Juf Elly ‘s morgens
Juf Nelleke ‘s
middags
Juf Elly

Juf Nelleke ‘s
morgens
Juf Karin ‘s middags
Juf Nelleke

Juf Nelleke: groepsondersteuning op dinsdag
Juf Karin: groepsondersteuning donderdagmorgen
Juf Evelien Corbijn donderdag : IB taken
Juf Theuny: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag directietaken
Voor iedere Primas-school is ook een onderwijsassistente benoemd. Voor onze school is dat
Daniëlle Dekker. Zij komt op donderdag en 1 x in de 14 dagen op vrijdag
Alle leerkrachten en de onderwijsassistente stellen zich aan u voor. Zie daarvoor de bijlage bij
deze nieuwsbrief.
In de schoolgids vindt u alle informatie voor komend schooljaar maar de gymtijden en
schoolvakanties heb ik voor het gemak ook in deze nieuwsbrief opgenomen.

Gymlessen en gymtijden
Groep 1- 2:
woensdag 09.00-10.00 uur (Speellokaal)
Groep 3, 4, 5
dinsdag 12.30 -13.15 uur, verzorgd door juf Ellen
Groep 6, 7, 8
dinsdag 13.15 -14.00 uur, verzorgd door juf Nelleke
Groep 3 - 4
vrijdag 11.30 -12.00 uur buitengym/-spel
Groep 7 - 8
vrijdag 12.30 -13.15 uur, verzorgd door juf Elly
Groep 5 - 6
vrijdag 13.15 - 14.00 uur, verzorgd door juf Elly

Vakanties schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie
Pasen
2e en 3e Paasdag
meivakantie
Hemelvaart+
vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

19/10 t/m 23/10
2020
21/12 2020 t/m
01/01 2021

Studiedag Primas
Dag van de leraar
studiedag Coöperatief Leren
studiedag Primas

15/02 t/m 19/02
2021
05/04 t/m 06/04
2021
26/04 t/m 07/05
2021
13/05 t/m 14/05
2021
24/05-2021
26/07-t/m 03/09
2021

2 studiemiddagen
Coöperatief Leren
’s middags 12 uur vrij op vrijdag voor
de mei- en zomervakantie
Groep 8 vrij laatste schoolweek

Tot slot wens ik u een hele fijne zomervakantie toe.
Vriendelijke groeten namens het team,
Theuny Hoekstra-Flikweert
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