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Agenda 
02-07-2021  Schoolreisje 

07-07-2021 Doorschuifochtend 

09-07-2021 Musical gr. 8 

 

Groepsindeling nieuwe schooljaar 

Komend schooljaar kunnen wij, met behulp van de NP Onderwijssubsidie, meer leer-

krachten inzetten en dus meer groepen formeren. In totaal 8 groepen. 

 Voor de kleuters maken we twee groepen 1-2 die beiden starten met 22 kinderen. Dat 

betekent dat de huidige groep 1 van juf Jessica, juf Cindy en juf Manouk gesplitst wordt. 

Ouders ontvangen vandaag persoonlijk bericht over de plaatsing van hun kind(eren).  

Groep 3 start als enkele groep. Na de voorjaarsvakantie, als groep 3 gewend is, voegen 

we een deel van groep 2 bij groep 3. Dat doen we deels om de instroom in de kleuter-

groepen op te kunnen vangen maar ook omdat dit jaar gebleken is dat het heel goed 

werkt voor beide groepen leerlingen.  

Verder krijgen wij volgend jaar een groep 4,5,6,7 en 8. Wat een luxe! 

Wijzigingen in het team 

Wijzigingen in het team 

Vero ten Dolle, Manouk Stronks en Robin Eijerkamp zullen volgend jaar geen deel meer 

uitmaken van het team, zij gaan bij andere scholen werken. Op donderdag 15 juli nemen 

wij afscheid van deze collega's. Het team van de Willibrordus wordt aangevuld met Lies-

beth Tolsma en Merel Wissing, beiden fulltime. 

 

Gebruik lokalen 

Acht groepen betekent in ons gebouw dat er weer een groep in de speelzaal zit. Voor 

de gymles van de kleuters wijken wij uit naar de grote sporthal. Dat doen we nu ook en 

dat gaat prima. De les wordt daar gegeven door de vakdocent bewegingsonderwijs, 

Wout Klein Goldewijk. 

 

Doorschuifochtend 

Woensdag 7 juli is de doorschuifochtend. Alle kinderen gaan dan kennismaken met hun 

nieuwe leerkracht of samen met hun bekende meester/juf een voorproefje nemen van 

het nieuwe schooljaar. Liesbeth Tolsma kan er die dag nog niet bij zijn vanwege haar 

werkzaamheden op een andere school. 

Groep 1-2A Jessica Lawa (ma,di,woe,do) en Cindy Ruiterkamp (vr) 

Groep 1-2B Liesbeth Tolsma (ma,di) en Carieke Kuiperij (woe,do,vr) 

Groep 3 Inge Terhorst 

Groep 4 Koen Oosterhuis 

Groep 5 Marco Wolvers 

Groep 6 Merel Wissing 

Groep 7 Maike Bos (ma,di,do,vr) en Liesbeth Tolsma (woe) 

Groep 8 Sanne Meekes (ma,di,woe) en Liesbeth Tolsma (do,vr) 

Ondersteuning Anne Woltering (ma,di,woe,do,vr) 



Oudergesprekken 

Aan het eind van het schooljaar nodigen de leerkrachten nog enkele ouders uit voor een gesprek, deze ge-

sprekken zijn online. Gesprekken met alle ouders vinden weer plaats aan het begin van het nieuwe schooljaar 

bij het startgesprek.  

Overzicht vakanties en studiedagen schooljaar 2021-2022 

 

* bij een studiedag van het team zijn alle leerlingen vrij. 

Vakanties en studiedagen zijn ook terug te vinden in de kalender van Social Schools. 

Thema/letter/onderwerpen groep 1 

In week 27 en 28 werken de kinderen van groep 1 over het thema; reizen/zomer.  

We werken rondom de letter “r”. (Welke woorden/voorwerpen beginnen met de “r“ vooraan?) 

In de weekplanning komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod;  

Oefenen van de telrij t/m 12 (evt. lager/hoger).  

Terugtellen en verder tellen van 12 t/m 0 en andersom. 

Cijfersymbolen van t/m 12 (evt. lager/hoger) herkennen en koppelen aan hoeveelheden. 

Sorteren, ordenen en vergelijken van hoeveelheden t/m 12 (of hoger). 

In de huishoek op de vide oefenen van rollenspel m.b.v. rollenkaartjes.  

Oefenen met het hanteren van een schaar en het knippen. 

Oefenen met de juiste pengreep en het inkleuren binnen de lijntjes. 

Het onderscheiden en herkennen van klankgroepen (lettergrepen/stukjes) in woorden met de “r” vooraan. 

Oefenen en herhalen van de aangeboden letters; s, b, h, j, p, w, k, f, z, l, n, m, d ,v, g en r met de klankgeba-

ren erbij. 

Woordenschat uitbreiden met woorden/boeken over reizen/zomer 

Liedjes/versjes over reizen/zomer. (Eindrijm oefenen). 

Woorden in stukjes klappen (lettergrepen tellen). 

 

j een studiedag van het team zijn alle leerlingen vrij. 

juffenmiddag groep 6/7 

Op donderdag 15 juli vieren juf Vero en juf Maike de verjaardag in groep 6/7. De juffenmiddag begint om 12:30 

en eindigt om 14:30. De gehele middag staat in het teken van spelletjes en plezier maken. Er zal tijdens de juf-

fenmiddag worden gezorgd voor een kleine versnapering. 

We gaan er samen een gezellige middag van maken! 

 

 

Herfstvakantie Week 42 18 t/m 22 oktober 

Kerstvakantie Week 52 en 1 27 december t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie Week 9 28 februari t/m 4 maart 

Goede Vrijdag/Pasen Week 15/16 15 en 18 april 

Meivakantie Week 17en 18 25 april t/m 6 mei 

Pinksteren Week 23 6 juni 

Zomervakantie Week 28,29,30,31,32,33 11 juli t/m 19 augustus 

Studiedag* Week 41 15 oktober 

Studiedag Week 4 25 januari 

Studiedag Week 8 25 februari 

Studiedag Week 15 14 april 
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Jarigen 

6 juli  Halina  Gr. 8 

8 juli  Floor  Gr. 2-3A 

9 juli  Daan  Gr.8 

10 juli  Stijn  Gr. 3B-4A 

11 juli  Isa  Gr. 3B-4A 

15 juli  Julan  Gr. 1 

15 juli  Suze  Gr.2-3A 

Allemaal  van harte gefeliciteerd! 

Afgelopen week hebben wij 2 stoeltjes erbij gezet in groep 1 voor : Jord en Julian . 

Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op school! 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 15 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


