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Beste ouders, 

Groepsverdeling 
Lang heeft u moeten wachten op een bericht over de 

groepsverdeling voor volgend schooljaar. Graag willen we die nu 

aan u meedelen: 

 

Groep 1 mw. Verkerk (wo/do/vr) en mw. Van Zaanen (ma/di/wo) 

Groep 2 mw. Berkhof (wo/do/vr) en mw. Meerkerk (ma/di) 

Groep 3  mw. Noordergraaf (ma/di/wo) en mw. Van Pelt (do/vr) 

Groep 4 mw. Monster en mw. Trouwborst 

Groep 5 mw. Den Hertog (wo/do/vr)  en mw. Lingen (ma/di/wo) 

Groep 6 dhr. De Visser(di/wo/do/vr) en mw. Van Zijl (ma) 

Groep 7 mw. Lokerse (gehele week) 

Groep 8 mw. Korevaar (do) en dhr. Van Winkelen (ma/di/wo/vr) 

Voorlopig vakantierooster en extra vrije dagen (behoudens 

toestemming MR) 

Schoolvakanties 
Herfstvakantie   19 t/m 23 oktober 

Kerstvakantie  21 december t/m 1 januari 

Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 

Goede Vrijdag  25 maart 

Tweede Paasdag 28 maart 

Meivakantie  25 april t/m 6 mei 

Tweede Pinksterdag 16 mei 

Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 

Vrije dagen groep 1 en 2 27 

oktober 1 

december 3 

maart 

Vrije dagen groep 1 t/m 4 13 

november 12 

april 31 

mei 

Vrije dagen groep 1 t/m 8 

8 februari 

27 juni 
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Bibliotheek 
De uitleenbibliotheek van school gaat voor dit schooljaar sluiten. Dat betekent dat er geen 

boeken meer worden uitgeleend. Ze kunnen (moeten) natuurlijk wel ingeleverd worden. 

Wilt u thuis ook even kijken of er niet per ongeluk boeken blijven liggen? 

Bevrijdingsfair 
Met veel plezier kijken we terug op de Bevrijdingsfair. 

Fijn dat zoveel ouders, opa’s/oma’s en andere 

belangstellenden aanwezig waren. De opbrengst van € 

700,- zal naar ZOA-vluchtelingenzorg overgemaakt 

worden.  

Kamp groep 8 
Het kamp van groep 8 in Woudenberg zit er weer op. Ondanks 

het niet zo mooie weer kunnen we terugzien op een zeer 

geslaagd kamp. Dank aan de teamleden Van Winkelen, 

Trouwborst, Van Staveren en Dekker die zich voor de organisatie 

en de begeleiding van de leerlingen hebben ingezet. 

Schoolkrant 
Net als aan het einde van het vorige schooljaar zal ook dit jaar een beperkte schoolkrant 

worden verspreid. 

Laatste vrijdagmiddag 
Sommige ouders vragen ernaar: de laatste vrijdagmiddag van het schooljaar (10 juli) zijn 

alle leerlingen vrij. ’s Ochtends wordt het schooljaar met de kinderen  en teamleden 

afgesloten. 

Persoonlijk 
De artsen hebben geconstateerd dat er een stabilisatie in mijn ziekte is opgetreden. 

Daarom hebben ze besloten hernieuwde kuren uit te stellen. De beschadigde ader is ook 

redelijk tot goed hersteld. U begrijpt dat dit alles mij tot grote dankbaarheid stemt. Over 

het verdere verloop is niets te zeggen. In overleg met de Arboarts heb ik besloten mijn 

werkzaamheden weer op te pakken. Volgende week hoop ik m.u.v. woensdag aanwezig te 

zijn; de laatste schoolweek alle dagen. Ik zal ook weer fungeren als aanspreekpunt. Graag 

wil ik dhr. Sterk bedanken voor alles wat hij gedaan heeft om mij te vervangen. Met het 

bestuur wordt overlegd op welke wijze hij zijn werkzaamheden hier op school geleidelijk 

af zal ronden. 

Meester van Zaanen 

Tot slot 
Met hartelijke groet, mede namens het schoolteam, 

de directie 
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