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Bijna zomervakantie
Wat is het toch nog snel gegaan deze laatste periode….
Nog 2 weekjes en dan zit het schooljaar er al weer op.
Wat een raar jaar is het geweest. Het eerste stuk van het schooljaar
was het een schooljaar als geen ander. Daarna een periode
waarin de school gesloten was en vervolgens weer open, met
halve groepen en gelukkig daarna de complete groep weer op
school. Maar wel met andere afspraken en regels dan normaal.
Gelukkig gaan we het schooljaar op een redelijk normale manier
afsluiten! We missen alleen nog altijd de ouders in school!
Hopelijk heeft iedereen een heerlijke vakantie en kunnen we 1
september fris aan een nieuw schooljaar beginnen.
Sterkte voor iedereen: team,
leerlingen en ouders met de
laatste loodjes.

Juf Daniëlle Webb wordt onze nieuwe directeur
Zoals u in een mailing van MSI heeft kunnen lezen, wordt Daniëlle
Webb onze nieuwe directeur. Zij start officieel op 1 augustus. Hartelijk
dank aan de teamleden en MR die gezorgd hebben voor een
waardige opvolging!
Komende donderdag, 9 juli, is juf Daniëlle al even op school om kennis
te maken met het team, de leerlingen en wellicht enkele ouders.
Daniëlle, van harte welkom! Fijn dat je ons team komt versterken!
Vijfde Houtwijkbaby van dit jaar geboren!
Meester Frank is afgelopen donderdag voor de 2 de keer vader
geworden en wel van zoon Cas. Mama Karin en de baby maken het
goed. Zus Saar vindt het allemaal maar wat spannend. Door deze
gezinsuitbreiding zal meester Frank de komende week niet op school
zijn. Zijn rapportgesprekken worden uitgesteld naar maandag 13 en
dinsdag 14 juli. Gelukkig komt er een juf om te vervangen en hoeft de
groep niet naar huis.
Meester Frank: geniet samen met je gezin van dit mooie geluk!

Agenda
Maandag 6 en dinsdag 7 juli
* Rapportgesprekken gr. 1 t/m 4, 6 en 7
indien nodig of gewenst
Woensdag 8 juli
* Groep 8 werkt OP SCHOOL!
Donderdag 9 juli
* Groep 7 werkt thuis – juf Marina is afwezig
Vrijdagmiddag 10 juli
* Afscheidslunch groep 8
* 13.10 uur; groep 8 verlaat de school.
Ouders zijn welkom (buiten het hek)!!
Maandag 13 t/m vrijdag 17 juli
* Groep 8 blijft thuis – na inleveren strookje
toestemming
Maandag 13 en dinsdag 14 juli
* Rapportgesprekken gr. 5 indien
nodig of gewenst
Maandag 13 juli
* Rapport mee naar huis (als er geen
gesprek heeft plaatsgevonden op 6 of 7
juli)
Vrijdag 17 juli 11:30 uur
* Start zomervakantie t/m dinsdag
1 september -13:00 uur!

Dinsdag 1 september
om 13.00 uur start de
school weer!

Start na de zomervakantie: aangepaste tijden?
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe we na de zomervakantie gaan starten
(wel of geen overblijf, schooltijden).
De beslissing hierover valt volgende week (maandag 13 juli). Dinsdag 14 juli
ontvangt u een mailing via MSI met het rooster en alle aanvullende informatie!

Afscheid groep 8
Komende week is dan écht de laatste week van groep 8 (als het toestemmingsbriefje is ingeleverd).
De hele week wordt er nog altijd hard gewerkt, maar in de middagen worden de laatste uurtjes gebruikt
voor leuke activiteiten.
Vrijdag blijven alle leerlingen van groep 8 op school om met het team te lunchen. Uiteraard regelen wíj de
lunch en hoeven zij zelf niets mee te nemen.
Vóór de lunch is het officiële gedeelte waarbij de leerlingen hun getuigschrift en afscheidscadeau krijgen.
Helaas kunt u hier niet bij zijn.
Wel kunt u en mág u bij het moment zijn, waarop groep 8 de school verlaat. Dit zal om 13.10 uur zijn, bij de
hoofdingang (in dit geval: uitgang). De hele school zal hier (vanaf het plein) getuige van zijn, u moet nog
altijd plaats nemen buiten het hek!
We zien u graag allemaal vrijdag 10 juli om 13.10 uur bij het hek!
Indeling groepen 5
Komende week ontvangen de ouders en leerlingen van groep 4 de definitieve indeling van de groepen 5
van komend schooljaar. Doordat er zoveel nieuwe leerlingen en wisselingen zijn geweest, hebben we de
groepen opnieuw ingedeeld. Dan weten de leerlingen precies bij welke leerkracht zij komen.
Schooljaar 2020-2021: vrije dagen en studiedagen voor de agenda
Let op de startdag van het schooljaar en de studieMIDDAGEN!
Maandag 31 augustus
Dinsdag 1 september om 13.00 uur
Maandag 14 september
Dinsdag 15 september
Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober
Donderdag 5 november vanaf 13.00 uur
Vrijdag 4 december vanaf 13.00 uur
Donderdag 17 december vanaf 13.00 uur
Vrijdag 18 dec. t/m vrij. 1 januari
Dinsdag. 12 januari vanaf 13.00 uur
Donderdag 18 februari vanaf 13.00 uur
Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari
Maandag 1 maart
Vrijdag 2 t/m maandag 5 april
Dinsdag 13 april vanaf 13.00 uur
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
Donderdag 13 en vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei
Woensdag 23 juni
Maandag 5 juli vanaf 13.00 uur
Vrijdag 16 juli vanaf 13.00 uur

Studiedag leerkrachten
Start nieuwe schooljaar
Studiedag leerkrachten
Vrije dag voor iedereen
Herfstvakantie
Studie middag leerkrachten
Vrije middag voor Sinterklaas
Vrije middag
Kerstvakantie
Studie- en rapportmiddag
Studie- en rapportmiddag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Pasen
Studiemiddag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Studiemiddag
Start zomervakantie

Indeling groepen en leerkrachten schooljaar 2020-2021
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Juf Mary
Juf Saskia en juf Irma (tot juf Nicole terug is) en juf Marissa
Juf Dominique
Juf Joyce
Juf Christa en juf Bianca, meester Frank en juf Minke (tot juf Annemarie terug is)
Juf Marina en juf Minke
Juf Kelly en juf Annemarie
Juf Marja (tot juf Damla terug is) en juf Marissa

