
Info juli 2020 
 

Bedankt!  

  
Beste ouders, 
 
Dit schooljaar gaat de geschiedenisboeken in, een jaar wat we ons leven niet meer zullen vergeten. 
Ineens was de school gesloten en konden tal van activiteiten niet meer doorgaan. De kinderen 
konden elkaar zelfs enige tijd niet ontmoeten.  
Geen schoolreisjes, geen schoolkamp, geen musical, geen koningsspelen, enz. Maar we hebben er 
met elkaar het beste van gemaakt; samen met de kinderen, samen met de ouders.  
De rollercoaster van regels, afspraken en beperkingen ligt grotendeels achter ons.  
We zijn er nog niet van af, dat is een gegeven. Ook het komende schooljaar zullen er beperkingen 
zijn, maar hopelijk ook versoepelingen. We houden u hiervan op de hoogte en zullen u in de laatste 
week van de zomervakantie opnieuw informeren. 
 
En zo is de laatste week van het schooljaar bijna aangebroken, het schooljaar is bijna voorbij. 
Bijzonder om te zien hoe de jongste kleuters aan het wennen zijn tijdens hun eerste echte 
schooldagen terwijl groep acht binnenkort afscheid gaat nemen van de basisschool. Zij hebben 
helaas geen uitvoering van hun musical in het Arsenaaltheater. Wel hebben ze meerdere filmdagen 
achter de rug, zodat we ze als school alsnog een mooie herinnering kunnen meegeven.  
In alle groepen wordt hard gewerkt om het schooljaar zo goed mogelijk af te sluiten.   
  
In deze nieuwsbrief wil ik alle collega’s bedanken voor hun werk in het (bijna) voorbije schooljaar. 
Dank voor jullie enthousiaste inzet voor onze kinderen, voor jullie betrokkenheid, voor jullie 
flexibiliteit om elkaar te vervangen waar nodig!   
  
Ook alle ouders die dit jaar op school hebben geholpen op 
welke manier dan ook, heel hartelijk bedankt 
hiervoor! Dankzij jullie hulp kunnen we een aantal zaken 
beter organiseren en voor de kinderen iets extra’s doen, bv. 
Excursies, natuuractiviteiten, fruit snijden en feesten 
organiseren. De ouderbetrokkenheid bij ons op school is 
enorm en daar ben ik trots op!  Ik wens u een heel fijne 
zomervakantie toe! 

  
Martien le Clercq   

 

Activiteitencommissie  

  
De activiteitencommissie bestaat uit verschillende ouders die helpen bij het organiseren van 
verschillende activiteiten in en rond de school.  
Enkele keren per jaar komen de ouders bij elkaar om te overleggen, dit vindt op school 
plaats. De AC is op zoek naar nieuwe ouders! Lijkt het u leuk om in de activiteitencommissie 
te komen? Stuur dan een mail naar juf Amanda: ajongepier@primas-scholengroep.nl.  
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Studiedagen 

  
In de vorige info zijn drie studiedagen gemeld. Toen was nog niet bekend dat alle Primas-
scholen ook zouden overstappen naar het vijf-gelijke-dagenmodel. 
Er is een Primas studiedag bijgekomen, deze vindt plaats op 11 maart 2021. 

Wilt u de volgende studiedagen noteren in uw agenda? De kinderen hebben dan géén 
school! 

Studiedagen:  10-11-2020 
   03-02-2021 
    11-03-2021 
   04-06-2021 

Juf Carolien 

  
Juf Carolien wil iedereen bedanken voor alle lieve kaartjes, berichtjes, 
tekeningen, knutselwerkjes en bloemen! Het meeleven doet haar goed! 

 

Overstap naar het vijf-gelijke-dagenmodel 

  
Het was een vraag vanuit het team: “Zouden we niet een keer een week kunnen 
proefdraaien met het nieuwe model? Dan weten we waar we goed op moeten letten.’. 
We waren als team toen niet enthousiast, voor ouders ook moeilijk te organiseren. En toen 
kwam de Corona crisis. We hebben drie maanden kunnen oefenen! 

Voor het komende schooljaar zijn alle lesroosters aangepast naar het nieuwe 
schooltijdenmodel, dat zal een ieder veel houvast gaan geven.  
Ook voor na de vakantie geldt dat de kinderen twee drinkbekers mee naar school nemen, 
een (verantwoord/gezond) tussendoortje en een lunchpakket. Dit lunchpakket zit in een 
broodtrommel.  

De verwachting is dat de kinderen weer allemaal tegelijk naar school mogen komen.  
Het is nu moeilijk inschatten of de ouders de kinderen uit de groepen 1 en 2 wel of juist niet 
mogen voorlezen in de klas. Dit is allemaal afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het 
Corona virus. De deuren van de school zijn om 08.15 uur open.   
 

9 juli 

  
Op vrijdag 9 juli zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij!  

 



Schoolstraat 

Het is fijn om te zien dat al heel veel ouders het schoolplein opkomen om zo de drukte in de 
Schoolstraat te minimaliseren. We stellen het zeer op prijs dat er niet met fietsen midden op 
de straat op de kinderen wordt gewacht. Dit gezien de verkeersveiligheid. Op het plein bent 
u van harte welkom en is het ook veel gezelliger! 
 

Vakantie 

Laten we vooral lekker gaan genieten van de zomervakantie, even geen school, geen huiswerk…. 
Maar in die laatste vakantieweek gaat het misschien toch al weer kriebelen.  

Het wordt altijd op prijs gesteld als er voorafgaand aan het nieuwe schooljaar duidelijk vermeld 
wordt welke benodigdheden de kinderen in hun nieuwe groep nodig hebben.  
In onderstaand schema treft u per groep aan wat de kinderen aan materiaal nodig hebben.  
  
Let wel: de school voorziet de kinderen natuurlijk ook van gummen, pennen, puntenslijper, 
kleurpotloden en viltstiften. Veel kinderen willen echter een pakje viltstiften of kleurpotloden in hun 
lade. Hierin kunnen we niet voorzien.  

 

Groep 1  
Sloffen (voor in de klas) 

Drinken in een drinkbeker. Het fruit of tussendoortje in een bakje, lunch in een 
trommeltje.  

Groep 2  
Drinken in een drinkbeker. Het fruit of tussendoortje in een bakje, lunch in een 

trommeltje.  

Groep 3   

4 rings multomap   
 

etui met daarin schrijfgerei zoals kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper etc. 
(dit wordt gebruikt tijdens vrije momenten)  

Groep 4  
4 rings multomap   

etui met daarin schrijfgerei zoals kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper etc. 
(dit wordt gebruikt tijdens vrije momenten)  

Groep 5 
4 rings multomap   

etui met daarin schrijfgerei zoals kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper etc. 
(dit wordt gebruikt tijdens vrije momenten)  

Groep 6 

4 rings multomap  
agenda   

etui met daarin schrijfgerei zoals kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper etc. 
(dit wordt gebruikt tijdens vrije momenten)  

Groep 7 / 8 

4 rings multomap  
agenda   

etui met daarin schrijfgerei zoals kleurpotloden, gelpennen, gum, puntenslijper etc. 
(dit wordt gebruikt tijdens vrije momenten)   

 
 
 
 



 
 

Bericht van VCK 

Na de zomervakantie willen we bij VCK gaan starten met het trainen van jongens en meisjes 
van 3 en 4 jaar (de mini’s). Het idee is om spelenderwijs wat met de bal en met elkaar te 
kunnen doen. En natuurlijk dat de kinderen er plezier in hebben.  
Hierbij dus een oproep: heeft u een zoon/dochter/broertje/zusje, die het leuk vindt om iets 
met een bal te doen of het leuk vindt om in contact te komen met andere leeftijdgenootjes? 
Geef ze op! Voor ons is het ook een nieuwe ervaring, maar we kijken er naar uit. 
 
Heeft u vragen of wilt u meer info bel of mail gerust 
Henk Kesteloo & Merijn Dek 
Mail : kest90@zeelandet.nl  / merijndek@hotmail.com  
Tel: 06-83574996 / 06-21479547 
 

Fijne vakantie!!! 

Bedankt voor het mooie jaar lieve kinderen, tot over een paar weken! Een heel fijne en gezellige 

vakantie! 

"Je bent  

zo mooi anders 

niet 

meer of  

minder anders 

maar zo mooi 

anders"  
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