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Beste ouders/verzorgers, 
  
In deze Vogelvlucht: 

• Informatie over de groepsbezetting volgend 
schooljaar. Dit is onder voorbehoud. Zoals 
het ernaar uitziet starten we met deze 
bezetting. 

• Bewaarvlucht: U ontvangt een deel van de 
bewaarvlucht met de dagen, die belangrijk 
zijn voor u als bijlage. 

• Korte terugblik van dit schooljaar. 

• U ontvangt een uitnodiging voor de juffen- en 
meestersdag op 7 juli. 

 
 
 
 
 

Formatie  
Helaas nemen wij na dit schooljaar afscheid van 
meester Bart en van de invalleerkrachten, 
meester Daniel en juf Mirjam. 
 
Wij bedanken ze dat ze zich hebben ingezet  
afgelopen schooljaar onder bijzondere 
omstandigheden. Wij wensen ze heel veel succes  
met hun nieuwe baan. 
 
Groepsbezetting (onder voorbehoud) 

 

Groep Leerkracht Werkdagen  

1/2A 
Juf Rianne  
Juf Sandrine  

Ma t/m do 
Vrijdag 

1/2B 
Juf Suzanne 
Juf Bianca  

Ma, wo, do 
Ma, di, vr 

1/2C Meester Walter Ma  t/m vr 

3 Juf Maruja  Ma t/m vr 

4 
Juf Helene  
Juf Sandrine  

Woe t/m vr 
Ma, di, vr 

5 Meester Joost Ma  t/m vr 

6 
Meester Roland  
Juf Nel 

Ma t/m do 
Vrijdag 

7 Juf Nathalie   Ma  t/m vr 

8  Meester Iwan  Ma t/m vr 

Groep 
en RT   

Juf Nel Ma, di, do, vr 

IB  Juf Sascha 
Ma, di, do, vr 
 

Gym  Vacature  

 
We hebben twee leerkrachten die ziek zijn. 
Beide leerkrachten zijn wel op school aan het  
re-integreren. 
 

• 25 juni Rapport mee 

• 28 juni Week rapportgesprekken 

• 5 juli Afscheid groep 8 

• 6 juli Groep 8 laatste schooldag 

• 6 juli Kennismaking nieuwe juf/meester  

van de groep  

• 7 juli Juffen- en meestersdag 

• 8 juli Laatste schooldag  

• 9 juli Lesvrij 

• 12 juli Eerste vakantiedag 

• 23 augustus Eerste schooldag na de vakantie 
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Evaluatie/korte terugblik 
Het afgelopen schooljaar was een bijzonder jaar. 

• We hadden te maken met de 
veiligheidsmaatregelen vanwege Covid-19.  

• We hebben onder bijzondere 
omstandigheden toch lesgegeven.  

• We zien dat de resultaten van de leerlingen 
heel mooi zijn!  

• Ook de leerlingen van groep 8 hebben goed 
gepresteerd en kregen de volgende adviezen:  
Ongeveer 27% heeft het vwo advies, 12% 
havo/ vwo en 27% havo/vmbo-t. De rest 19% 
vmbo kb en 14% vmbo bb.  

• Een prachtig resultaat dus! 
 
Hartelijk dank voor uw begrip, vertrouwen en 
samenwerking het afgelopen schooljaar. 
Zonder uw medewerking kunnen wij het niet. 
 
Hartelijk dank! 
  
Plein 
De veiligheidsmaatregelen worden langzaam 
losgelaten. 
Toch willen wij u verzoeken niet het plein op te  
lopen maar bij het hek te blijven staan. 
Dit i.v.m. het overzicht (en de veiligheid) dat we 
hebben en zo willen houden.  
 
De juf kan u pas te woord staan als alle 
leerlingen naar hun ouders zijn toegelopen. 
 
Wilt u de juf/meester spreken? App, bel, mail 
voor een afspraak of loop, als alle leerlingen  
weg zijn, naar de juf op het plein. 
 
De anderhalve meter blijft van kracht, ouders in 
school in de smalle gangen kan dus nog niet. 
We zijn ons aan het beraden hoe wij dit goed 
kunnen oplossen. 
U wordt z.s.m. geïnformeerd over ons beleid  
hierin. Heeft u een idee bel of mail ons gerust!  
 
Herinnering: 
Schoolfotograaf 
Vergeet u niet de foto’s te bestellen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouderbijdrage 
Er zijn meerdere malen brieven verstuurd over 
de ouderbijdrage. Op dit moment staat de 
bijdrage voor dit jaar op € 20,- per leerling. Dit 
geld wordt voor verschillende feestdagen en 
activiteiten bij ons op school gebruikt. 
Helaas heeft nog niet iedereen de bijdrage 
overgemaakt. Dit is echter wel noodzakelijk om 
de activiteiten (die wij op dit moment wel 
kunnen organiseren) te kunnen bekostigen. 
 
Heeft u de bijdrage nog niet overgemaakt dan 
verzoeken wij u dit toch nog te doen. 
Alvast dank hiervoor. 
 
Let op bij verkoudheid! 
Snottenbellen beleid is nog geldig. 
Wilt u voordat u uw zoon/dochter naar school 
laat gaan goed opletten of er verschijnselen zijn 
van verkoudheid, hoesten, niezen etc.? 
Helaas constateren wij steeds vaker dat een 
leerling verkouden is en zonder enig bericht naar 
school komt.  
Wij nemen dan altijd contact met u op om uw 
zoon/dochter op te komen halen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team de Vuurvogel 
 


