
 

 

 

BESTE OUDERS, VERZORGERS,                                               25-06-2020 NR. 16 

 

Indeling van de groepen voor het schooljaar 2020-2021 

 

Groep 1-2 A Juf Ellen ma-di-woe-vrij / juf Claire do 

Groep 1-2 B Juf Brigitte ma-di-woe / juf Lonneke  do-vrij 

Groep 1-2 C Juf Helma ma-woe-do-vrij / Juf Marjolein di 

Groep 3A Juf Annemarie ma-di-do-vrij /  juf Claire woe 

Groep 3B Juf Joyce 

Groep 4 Juf Marianne ma-di-woe-do / juf Claire vrij 

Groep 5A Juf Jantien 

Groep 5B Juf Lenny ma-di-vrij / juf Marjolein woe-do 

Groep 6 A Juf Miranda 

Groep 6-7 B Meester Jens 

Groep 7A Juf Ulrike 

Groep 8A Juf Annecorien di-woe-vrij / juf Hanneke ma-do 

Groep 8B Juf Nadine 

 

De leerlingen krijgen donderdag 25 juni van de leerkracht te horen naar welke groep ze gaan.  

De doorschuifmiddag is op dinsdag 30 juni aanstaande. 

Het vakantierooster, inclusief de studiedagen, is toegevoegd aan de Schepelweyzer zodat u het hele 

schooljaar op één A4 inzichtelijk heeft. Studiedagen zijn dagen dat de leerlingen vrij zijn en het team 

gaat werken aan professionalisering. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Wilma Louwers 

 

 

 

 

 



 

AGENDA 

30 juni                                        Doorschuifmiddag                                 

1 juli                                            Rapporten groepen 1 – 2 

8 juli                                            Rapporten groepen 3 – 8 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

BEDANKT OUDERS/VERZORGERS!!!! 

Lieve ouders/verzorgers, bedankt! 

Wat een raar einde van het schooljaar! Veel van onze geplande activiteiten kunnen en mogen helaas niet 

doorgaan. Zo ook onze jaarlijkse ouder-bedankmiddag! 

Maar dat betekent niet dat we er niet bij stil staan, via deze weg willen wij jullie allemaal bedanken voor de 

inzet en de hulp die we van jullie hebben gekregen dit schooljaar! Wij hopen dat we volgend schooljaar weer 

op uw hulp kunnen rekenen! 

Voor nu wensen wij jullie allemaal een hele fijne vakantie en zien we jullie over een aantal weken weer terug 

voor een heel fijn nieuw schooljaar 

Lieve groetjes, 

Alle juffen en meesters!                                                      

 

__________________________________________________________________________________________ 

 



 

GOED GEDAAN 

Vanaf 29 juni werken we met GOED GEDAAN! aan ons allerlaatste thema van dit schooljaar:  

 

“Wensen en dromen” 

 

Het is belangrijk, dat uw kind leert zijn fantasie goed te gebruiken. Fantasie is nodig om je echt in te kunnen 
leven in anderen, om oplossingen voor nieuwe problemen te verzinnen en geruststellende beelden en 
gedachten op te roepen als je gespannen en/of bang bent. 

 
In de klas komt het volgende aan de orde:  

• iedereen maakt leuke en minder leuke dingen mee. 

• droomwensen zijn leuk, maar komen niet zo vaak uit. 

• een slim plan helpt; je kunt het zelf oplossen, hulp vragen of iets leuks doen om je  
              weer fijn te voelen. 
 
Tips voor thuis:  
 

• stimuleer uw kind, wanneer er iets misgaat, om op zoek te gaan naar een oplossing. 

• help uw kind voor het slapengaan te ontspannen in bed. 

Voor de oudere kinderen:  

• help uw kind zijn droomwens om te zetten in een haalbaar doel en plannen te 
               bedenken om dat doel te bereiken. 

• relativeer succesverhalen over beroemde sterren voor uw kind. Filmsterren zijn ook  
              weleens verkouden. Zangers maken ook vervelende dingen mee. Topsporters scoren 
              niet vanzelf, daar is jarenlang trainen voor nodig. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOTHEEK 

Vakantie-Bieb: gratis e-books en luisterboeken 

Op 1 juli opent de Vakantiebieb van de Bibliotheek weer! Een app met gratis e-books en luisterboeken voor 

iedereen. Lekker lezen of luisteren achterin de auto, op het strand of in je achtertuin. Geniet van de mooiste 

verhalen op je smartphone of tablet. Ideaal voor het hele gezin, want de app bevat verhalen voor jong en oud 

in verschillende genres. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl en zet de datum alvast in je 

agenda. 

Vakantielezen 

Lezen, het ene kind kan er geen genoeg van krijgen, het andere is er niet zo dol op. Toch is het erg belangrijk 

voor de ontwikkeling. Om het leesniveau op peil te houden in de zomervakantie heeft de Bibliotheek een 

leuke actie voor groep 3 tot en met 7. Met Vakantielezen gaan kinderen op een spannende ontdekkingsreis 

waarbij ze met lees-, zoek- en doe-opdrachten op leuke manier gestimuleerd worden om te werken aan hun 

leesvaardigheid. Bovendien maken ze ook nog eens kans op mooie prijzen. Doe je ook mee? Kijk op 

www.bibliotheekdekempen.nl/vakantielezen voor meer informatie.  

Online Tutorials: creatief en leerzaam de zomer door! 

Ken je het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen al? Hier leren kinderen middels workshops werken aan 

digitale vaardigheden. Ze maken er onder andere kennis met een lasersnijder, 3D printer, robots, Little Bits 

en een greenscreen. Sinds kort heeft het DigiBiebLab ook online tutorials, zoals bijvoorbeeld het leren maken 

van een animatiefilm met stop motion, het maken van een 3D ontwerp en het leren ontwerpen met 

vectr.com. Allemaal simpel thuis uit te voeren. Kijk op het YouTube kanaal 

(https://www.youtube.com/channel/UChqepYTu1A3cjSovRAYTseA) of de facebook pagina van Bibliotheek De 

Kempen: www.facebook.com/biebdekempen.  

Leestips 

Er is in korte tijd veel veranderd in de wereld en in ons. Dat geldt ook voor onze kinderen. Boeken kunnen 

enorm veel betekenen wanneer je bang bent of verdrietig, wanneer je hoofd vol zit met vragen. Even 

ontspannen en verdwijnen in de wereld van een boek. Kinderen vinden steun in verhalen en voelen zich 

minder alleen. Ook boeken met humor zijn helpend, lachen is immers een goed medicijn. Door middel van 

een boek is het soms makkelijker voor kinderen om te praten over dat wat er in hen leeft. Het kan tevens 

bijdrage om gevoelens te verwerken of een plek te geven. De Bibliotheek inspireert je graag met een lijst 

met boeken welke helpend kunnen zijn in deze periode. 

https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/boekentips-kinderen-omgaan-met-gevoelens.html 

 

 

 

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.bibliotheekdekempen.nl/vakantielezen
https://www.youtube.com/channel/UChqepYTu1A3cjSovRAYTseA
http://www.facebook.com/biebdekempen
https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/boekentips-kinderen-omgaan-met-gevoelens.html


 

 

 

Vakantie rooster schooljaar 2020-2021 

 

Herfstvakantie                     19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie                       21 december 2020 t/m 01 januari 2021 

Carnavalsvakantie               15  februari t/m 19 februari 2021 

Tweede Paasdag                  5 april 2021 

Koningsdag                           27 april 2021 

Meivakantie                         3 mei t/m 14 mei 2021    

Tweede Pinksterdag           24  mei 2021 

Calamiteitendag                  23 juli 2021 

Zomervakantie                    26 juli t/m 3 september 2021                 

 

Studiedagen schooljaar 2020-2021 

Donderdag  12 november 2020 

Donderdag 10 december 2020 

Woensdag 10 maart 2021 

Maandag 26 april 2021 

Dinsdag 29 juni 2021 

 

 

 

 

 



 

AFWEZIGEN 

Vrijdag 26 juni                              Meester Jens                                        7A                                Juf Lara 

Maandag 29 juni                          Juf Margo                                              1/2C                            Juf Tamara 

Dinsdagochtend 30 juni              Juf Brigitte                                            1/2B                            Juf Shaira 

                                                        Juf Marjolein                                         8B                               Juf Lonneke 

Woensdag 1 juli                           Juf Ellen                                                  1/2A                           Juf Shaira 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

VOLGENDE SCHEPELWEYZER 

De volgende Schepelweyzer staat vanaf 9 juli op de website. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

 

                                     

 

 

 

 

 

 



 


