
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Extra Schakelaar 
Vanwege een aantal zaken, die niet op zich lieten wachten, hebben we nu al deze  Schakelaar 
uitgebracht. 
 
Schoolreisje donderdag 17 juni 
Het schoolreisje dat gepland stond voor aanstaande donderdag gaat niet door. Donderdag geeft de 
weersvoorspelling aan dat het maar liefst 33 graden wordt! Mede door de zorgen vanuit een aantal 
teamleden en ouders hebben we contact opgenomen met de GGD. Het advies van de GGD was 
overduidelijk, zij gaven aan het niet verantwoord te vinden om met dit weer in de zon te zitten. We 
gaan de dag dan ook verplaatsen naar een latere datum. Wanneer weten we nog niet precies.  
We snappen dat het voor de kinderen misschien een teleurstelling is, maar ze houden het natuurlijk 
nog wel tegoed. We zorgen op 17 juni wel voor een verkoelende versnapering. 
 
Hoge temperaturen 
Zoals u wellicht gemerkt heeft, is het de laatste dagen erg warm weer. De temperatuur gaat nog 
verder stijgen. We willen u vragen om uw kind een flesje/ bidon mee te geven. De kinderen kunnen 
deze op school vullen met water.  
 
Corona gelden 
Zoals u misschien in de media al gehoord had, gaat onze regering veel geld vrijmaken voor de 
scholen. Dit om een extra boost te geven aan alle scholen in Nederland. Deze subsidie is voor twee 
jaar. Hiermee hoopt de regering de opgelopen vertraging weg te kunnen werken. Scholen krijgen 
veel vrijheid over hoe zij de subsidie in willen gaan zetten. Vooralsnog waren we al gestart met onze 
instroomgroep en waarschijnlijk gaan we werken met onderwijsassistenten die de leerkrachten goed 
kunnen ondersteunen in de extra begeleiding aan de leerlingen.  Als ons plan een definitief karakter 
heeft, informeren wij u meer hierover.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

speciale data              

                                                                                                                                                                                      

18 juni: Studiedag; alle kinderen zijn vrij                               

21 t/m 27 juni: Extra vakantie 
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De Schakelaar 



 
Formatie schooljaar 2021 – 2022 
De formatie van volgend schooljaar is bekend. Hieronder ziet u welke leerkracht uw kind volgend 
schooljaar krijgt. 

Groep            lln             leerkracht 

1/2A Juffrouw Michelle/ Juffrouw Femke (lio Stagiaire) Ma en Di  

1/2B Juffrouw Els (ma, di)/ Juffrouw Peggy (,wo,do,vr) 

1/2 instroom-  
groep 

Juffrouw Saskia 

3 Juffrouw Bernadette  

4 Juffrouw Marjolein  

5 Juffrouw Marieke (ma, di)/ Juffrouw Myrthe (wo t/m vr)  
Noot: Myrthe heeft vanaf het begin van het schooljaar tot 
aan de kerst zwangerschapsverlof.  Juffrouw Lucrisia 
vervangt  Juffrouw Myrthe. 

6 Juffrouw Astrid  

7 Juffrouw Jannie (ma,do,vr)/ Juffrouw Laury (di,wo 

8 Juffrouw Christa  

Groep 
Eigen leerlijnen 

Juffrouw Joke en meneer Frank (ochtenden) 

 
Meneer Frank verzorgt de technieklessen in de middagen 
Wie onze gymdocent worden weten we op dit moment nog niet. De Gymlessen zijn op maandag en 
vrijdag. 

Juffrouw Bea stopt in oktober. Tot die tijd gaat zij ondersteunen. 
Juffrouw Michelle werkt af en toe  buiten de klas als juffrouw Femke er is. 
 
 
Routekaart 
De versoepelingen in onze maatschappij gaan de goede kant uit. Helaas blijft het primair onderwijs 
nog wel wat achter. Onze regering is nog steeds erg voorzichtig met het loslaten van bepaalde regels. 
Toch hebben wij het idee dat we na de grote vakantie wel wat meer mogen. We hebben daarom 
besloten net als onze overheid een soort “Routekaart” te gaan maken. Hierin staan een aantal zaken 
die we vanuit het Corona tijdperk graag willen behouden, maar vooral ook zaken die we weer willen 
gaan oppakken. Wordt vervolgd. 
 
Werkgroep innovatiefonds wereldburgerschap  

Verderop in deze Schakelaar vindt u een oproep vanuit de SKPO ( het bestuur waar onze school 
onder valt). De oproep is voor leerlingen, ouders en medewerkers. 


