
 

 

 

 

Juni 2020 

 

Beste ouders en verzorgers, 

In deze nieuwsflits praat ik u bij over het onderwijs voor het komende schooljaar. Eerder deze week 

heb ik u een bericht gestuurd over de Corona maatregelen. Ook in deze nieuwsflits meld ik daarover 

nog het één en ander. Onderwijsinhoudelijk praten wij u binnenkort bij, zie verder op in deze 

nieuwsflits. 

Formatie 2020: 

Zoals bekend is dit de verdeling over de groepen dit schooljaar. 

 

In het rooster ziet u twee lege plekken. Op woensdagmiddag worden de groepen 5 en 6 

gecombineerd. Daarbij wordt meester Dennis (onderwijsondersteuner) ingezet. Dit wordt onze 

Talentmiddag. Hier gaan kinderen op gevarieerde wijze aan hun talenten werken, ook samen met de 

kinderen uit groep 7 en 8. Op donderdagmiddag worden de groep 3 en 4 samengevoegd en sluit 

meester Dennis bij deze groep aan, zie verder in deze nieuwsflits. 

Terwijl juf Lydia stapje voor stapje re-integreert in groep 3, is juf Amely Brans in groep 3 erbij om 

samen de groep les te geven. 

Dit schooljaar bieden wij een werkleerplek aan 2 studenten om te leren met en van elkaar: 

Kristien Amkreuz komt haar laatste jaar als zij-instromer basisonderwijs het hele jaar mee draaien in 

groep 7-8 op de woensdag en vrijdag. 



Sarah Tillema komt in groep 6 haar eind Lio stage van de academische Pabo Groningen doen, van 

augustus tot en met de vierde week van januari. Zij is er op dinsdag, woensdag en donderdag. 

Juf Judith 

Juf Judith is bevallen van een zoontje. Zijn naam is Koen. Het gaat goed met ze en wij feliciteren ze 

van harte! 

Juf Judith wordt vervangen door juf Marjon van Diepen. Voor veel kinderen een bekend gezicht. 

Het vakantierooster 2020- 2021: 

Gezamenlijke vakanties openbare scholen schooljaar 2020 -2021: 

Herfstvakantie 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021 

Paasweekend 2 april 2021 + 5 april 2021 

Koningsdag 27 april 2021 

Meivakantie ( inclusief hemelvaart) 1 mei 2021 t/m 16 mei 2021 

Pinkstermaandag 24 mei 2021 

Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021 

Op vrijdag 28 augustus hebben we met ons team een studiedag gepland. Alle kinderen van onze 

school zijn dan vrij. 

Overige studiedagen en studiemiddagen zijn wij aan het inplannen, u hoort hier spoedig over. Het 

rooster met alle belangrijke data ontvangt u deze week. 

Corona aanvullingen: 

In mijn vorige bericht heb ik aangegeven dat we het coronaprotocol van voor de vakantie blijven 

hanteren. Aan u als ouders wordt gevraagd uw kind zoveel mogelijk zelf naar school te laten komen 

of afscheid te nemen aan de rand van het schoolplein. Op school zullen we extra aandacht besteden 

aan hygiëne, handen wassen en de anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen. Kinderen 

en volwassenen met ziekteverschijnselen blijven thuis en laten zich testen. De collega's vangen de 

kinderen bij de deur op het schoolplein op. De kleutergroep heeft de ingang aan de achterkant van 

het schoolplein, naast de peuterspeelzaal. Groep 3 heeft de ingang links op het schoolplein vlakbij de 

tafeltennistafel. De overige groepen hebben de ingang aan de voorkant van de school en aan de 

rechterkant. De kinderen zijn hierover voor de vakantie geïnformeerd en voor nieuwe ouders en 

kinderen lopen wij op het plein om te helpen. De kinderen mogen pas om half negen op school 

komen. 

Vanaf deze vakantie mag er weer getrakteerd worden. De traktatie mag alleen bestaan uit een (in de 

winkel) voorverpakte traktatie. Het hoeft echt maar iets kleins te zijn, maar het is voor kinderen vaak 

fijn om iets te delen omdat ze jarig zijn. 

De informatieavond van 27 augustus gaan we digitaal vorm geven en waarschijnlijk niet “live”. We 

zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, want we willen u graag informeren over het 

werken in de groep en onze school, maar op een veilige wijze voor ons allen. 

Gym 



We mogen weer gaan gymmen! We hebben onderstaand schema hiervoor. Op donderdagmiddag 

gymt juf Jeanette met meester Dennis met groep 3 en 4 samen. Deze kinderen moeten dan worden 

opgehaald bij de gymzaal van Stad & Esch. De kinderen die ‘s middags naar de BSO gaan, gaan met 

juf Jeanette mee terug naar school. Alle kinderen douchen vanaf groep 4. Alleen op donderdag 

vragen we dat de kinderen zich thuis opfrissen. Alle kinderen dragen verplicht gymschoenen in de 

gymzaal. Groep 3 gymt op dinsdag in de speelzaal op school. 

    

    

Dinsdag 08:30-09:15 groep 7/8 toestel 

 
09:15-10:00 groep 6 

 

 
10:00-10:45 groep 5 

 

 
10:45-11:30 groep 4 

 

 
11:30-12:15 groep 3 speellokaal 

    

Donderdag 11.00-11.45 groep 5 spel 

 
11.45-12.30 groep 6 

 

 
12:30-13.15 groep 7/8 

 

 
13.15-14.00 groep 3/4 

 

    

    
Overige informatie 

Heeft u nog vragen, schroom niet om ons op te zoeken. We communiceren via Parro en deze 

nieuwsflits, maar staan u ook graag op andere momenten te woord. U kunt hiervoor altijd een 

afspraak maken, maar we hebben ook geplande contactmomenten. Voor Parro heeft u, als het goed 

is, een uitnodiging via de mail ontvangen. 

Zorgt u er voor dat wij de juiste emailadressen en telefoonnummers hebben? Ook een 

telefoonnummer in het geval van nood is voor ons belangrijk om up-to-date te houden. 

Bertina Bruins: b.bruins@talentwesterveld.nl 

Lydia Klerks: l.klerks@talentwesterveld.nl 

Jeanette de Haas: j.dehaas@talentwesterveld.nl 

Robert de Boer: r.deboer@talentwesterveld.nl 

Brigitte v/d Linde: b.vanderlinde@talentwesterveld.nl 



Susanne Hoorn: s.hoorn@talentwesterveld.nl 

Thecla Veldhuizen: t.veldhuizen@talentwesterveld.nl 

Deirdre Smit: d.smit@talentwesterveld.nl 

Samantha Tiemens: s.tiemens@talentwesterveld.nl 

Aline Rietman (IB’er): a.rietman@talentwesterveld.nl 

Marijke Moen (directeur): m.moen@talentwesterveld.nl 

 

We zijn er klaar voor en zien er naar uit de leerlingen maandag weer te ontmoeten én om kennis te 

maken met onze nieuwe leerlingen. We maken er een goed schooljaar van en hopen op een goede 

samenwerking. 

Vriendelijke groet, namens het team, 

Marijke Moen 
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