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Beste ouders/verzorgers, 

 

Het schooljaar loopt ten einde, nog een aantal weken te gaan. In dit Scheepsjournaal kunt u lezen hoe we 

de laatste weken gaan inrichten wat betreft rapportage en feestelijkheden. Daarbij hebben we gekozen 

voor oplossingen waar niet op het laatste moment vanaf hoeft te worden geweken.  

 

Afsluiting groep 8 

In de laatste 2 weken van het schooljaar zullen we feestelijk afscheid nemen van groep 8. Op dinsdag 29 

juni en woensdag 30 juni a.s. gaan zij op kamp in de eigen schoolomgeving. Ze gaan een nachtje slapen 

bij kanovereniging de Argonauten in De Rijp.  

 

Groep 7 zal op school blijven, de ouders van deze groep worden in een apart bericht op de hoogte 

gesteld van de vervanging voor juf Pauline.  

 

Groep 8 is op dit moment heel hard aan het oefenen voor de afscheidsmusical. Deze musical voeren zij op 

vrijdag 2 juli op aan de leerlingen van de school. De musical wordt tijdens deze opvoering gefilmd. De 

afscheidsavond organiseren we uitsluitend met de ouders van de leerlingen van groep 8. De 

afscheidsavond vindt plaats op maandag 5 juli a.s. Overige familie en vrienden kunnen de musical op de 

film bekijken.  

 

Schoolreis 

De schoolreisjes van dit schooljaar hebben we wegens de coronamaatregelen en het drukke programma 

aan het eind van het schooljaar verplaatst naar de start van volgend schooljaar. Op woensdag 22 

september gaan de groepen 1 t/m 8 op schoolreis.  

Dit schoolreisje is vorig schooljaar door de meeste ouders betaald. Mocht dat niet het geval zijn dan 

ontvangt u aan het begin van volgend schooljaar een brief van de Ouderraad met een 

betalingsherinnering.   

 

Aan het eind van schooljaar 2021-2022 gaan de groepen 1 t/m 7 nogmaals op schoolreis.  

Groep 8 gaat dan op kamp.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportage 

De kinderen van de groepen 2 t/m 7 ontvangen op dinsdag 29 juni het rapport.  

Op de dagen daarna zullen er voor de groepen 1 t/m 6 facultatieve oudergesprekken in Teams  

plaatsvinden uitsluitend op uitnodiging van de leerkracht.  

 

De ouders van groep 7 (volgend schooljaar groep 8) worden aan het begin van het volgende schooljaar 

allemaal uitgenodigd voor een startgesprek. We kiezen hiervoor omdat juf Pauline zich dan nu volledig kan 

richten op de afscheidsactiviteiten van groep 8 (kamp, musical, afscheidsavond) én omdat we met de 

kinderen van groep 7 dan direct een goede start kunnen maken gericht op de doelen van groep 8 met het 

oog op het schooladvies. 

 

De leerlingen van groep 8 zullen op maandag 5 juli, tijdens de afscheidsavond, hun rapport ontvangen.  

 

 



   
 

   
 

Vossenjacht 

De leerlingen van groep 8 zullen ook dit schooljaar weer verkleed als vos zijn. Tijdens 

de Vossenjacht gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 in gemengde groepjes naar hen 

opzoek. 

De Vossenjacht van dit schooljaar zal plaatsvinden op woensdag 7 juli a.s. Alle 

groepen doen mee aan deze feestelijke activiteit.  

 

Dit schooljaar geen picknick 

Op de laatste dag van het schooljaar organiseerden we vaak een picknick voor alle leerlingen. We 

hebben besloten om dat dit schooljaar nog niet te doen. We hopen dat het volgend schooljaar wel door 

kan gaan. Elke klas zal feestelijke activiteiten organiseren die alleen met de groep plaatsvinden.  

 

 

Even voorstellen…onze nieuwe collega’s 

Zoals eerder gemeld starten wij in het nieuwe schooljaar met twee nieuwe collega’s. Hieronder stellen zij 

zich voor. 

 

Brenda Pie, groep 1-2B op dinsdag t/m vrijdag 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Mijn naam is Brenda Pie en ik woon samen met mijn man en 2 kinderen van 8 en 11 in  

Heerhugowaard. Ik geef al 12 jaar met veel enthousiasme en plezier les aan groep 1&2.  

Na de zomervakantie mag ik voor 4 dagen starten als juf van groep 1/2B naast Ank. Ik heb  

hier ontzettend veel zin in. Mijn passie is muziek en dans. Ik houd van zingen en doe dit dan  

ook graag in de klas. Samen met de kinderen vind ik het een uitdaging om vorm te geven  

aan de thema's en ze te prikkelen in hun creativiteit en eigenaarschap in de groep.  

Ik hoop jullie snel te mogen ontmoeten. 

 

Fijne groet, 

Brenda  

 

Manon Horsthuis, groep 5-6 op donderdag en vrijdag 

Mijn naam is Manon Horsthuis, ik ben 46 jaar jong en ik woon in het mooie Sint Pancras, vlakbij Alkmaar. 

Buiten het onderwijs heb ik eerst nog gewerkt in de commerciële sector, waaronder 6 jaar in Italië. Het 

bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en dus gooide ik het roer om en deed alsnog de Pabo. 

Inmiddels heb ik voor alle groepen wel een of meerdere jaren gestaan en elke groep heeft weer zijn eigen 

charmes. Nu sta ik al drie jaar voor een groep 5/6 combinatie en dat bevalt erg goed. Omdat ik toe was 

aan een nieuwe uitdaging, kwam de Tweemaster in beeld en daar heb ik erg veel zin in. 

 

In mijn vrije tijd mag ik graag creatief bezig zijn. Zo heb ik de opleiding keramiek gedaan op de 

volwassenen kunstacademie, mag ik graag koken, lezen en fietsen maar het liefst ben ik dan bij mijn 

IJslandse paard. 

 

Ik kijk ernaar uit jullie allemaal te ontmoeten. 

Juf Manon 

 

We zullen met Brenda en Manon een afspraak maken om voor de zomervakantie kennis te maken met de 

groep en het team. 

 

Coronamaatregelen 

Inmiddels zijn er versoepelingen aangekondigd, we zijn daar net als iedereen ontzettend blij mee. Maar we 

zullen de maatregelen op school niet direct loslaten. We zullen per maatregel bekijken waar we gaan 

versoepelen en waar niet. In eerste instantie zullen we de maatregelen die we nu hanteren in stand 

houden. Zo houden we de schoolorganisatie hetzelfde als de afgelopen maanden. Deze organisatie loopt 

goed, het geeft iedereen duidelijkheid en structuur. 

 



   
 

   
 

De Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster en studiedagen 

 

Vakanties: 

Herfstvakantie  Ma 18 oktober 2021  t/m Vr 22 oktober 2021 

Kerstvakantie  Ma 27 december 2021 t/m Vr 07 januari 2022 

Voorjaarsvakantie Ma 21 februari 2022 t/m Vr 25 februari 2022 

Goede Vrijdag  Vr 15 april 2022 

Pasen   Ma 18 april 2022 

Meivakantie  Ma 25 april 2022 t/m Vr 6 mei 2022 (incl. Koningsdag) 

Hemelvaartsdag Do 26 mei 2022  t/m Vr 27 mei 2022 

Pinksteren  Ma 6 juni 2022 

Zomervakantie Ma 18 juli 2022  t/m Vr 26 augustus 2022 

(start schooljaar 22/23 op maandag 29 augustus 2022) 

 

*Vrijdag 24 december 2021 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (in plaats daarvan zijn ze in die week  tijdens 

het kerstdiner op school van 17.00 – 19.00 uur ; datum nog te bepalen) 

*Vrijdag 15 juli 2022 zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij (dit is opgenomen in de urenberekening van dit 

schooljaar). 

 

Studiedagen (hele dag vrij):  

Maandag 27 september 2021  

Donderdag 25 november 2021 

Vrijdag 18 februari 2022  

Woensdag 23 maart 2022 

Dinsdag 28 juni 2022 

 

In principe gaan we uit van deze studiedagen. Mocht een 

studiedag toch nog wijzigen, zullen we u daar tijdig over 

berichten. De eerste schooldag in schooljaar 2021-2022 is op 

maandag 23 augustus 2021.  

 

 

 

 

 

 

Lege batterijen? Uw batterijen zijn geld waard! 

 

 
 

DUS   …….. LEVER UW LEGE BATTERIJEN IN OP SCHOOL 

 

 

7 juni t/m 20 juni we lopen rustig en zijn stil op de gang 

21 juni t/m 4 juli we spelen samen, iedereen mag meedoen 



   
 

   
 

Agenda  

 

Ma 31 mei t/m 19 juni  CITO toetsweken 

Zo 20 juni   Vaderdag 

Di 29 juni + wo 30 juni   Kamp groep 8 

Di 29 juni   Rapport mee naar huis 

Wo 30 juni t/m 2 juli  Facultatieve oudergesprekken groep 2 t/m 6 

Ma 5 juli    Afscheidsavond groep 8 

Wo 7 juli   Vossenjacht 

    Uitzwaai moment groep 8 om 13.45 uur 

Vrij 9 juli   12.00 uur start Zomervakantie 


