
 

 

Onderwijs vanaf 8 juni 
 

Vanaf maandag 8 juni is de school weer open voor alle kinderen. Vandaag 

ontvangt u een mail met verder informatie over de gang van zaken in deze laatste  

weken van het schooljaar. 

 
 

Kennismakingsmiddag 
 

Op donderdagmiddag 25 juni staat de kennismakingsmiddag gepland. Deze 

middag schuiven de kinderen door naar de volgende groep waar ze kennis maken 

met de nieuwe leerkracht. Groep 8 is deze middag vrij. 

 

 

Juf Joke 
 

Beste ouders/verzorgers, lieve kinderen, 
 

Na 45 jaar werkzaam geweest te zijn in het onderwijs (waarvan 28 jaar op de 

Piramide) komt er een einde aan mijn onderwijsloopbaan, want ik ga binnenkort met 

pensioen! 

Er breekt voor mij dan een periode aan met nieuwe uitdagingen en met andere 

bezigheden. 

Enerzijds heb ik er veel zin in, anderzijds vind ik het jammer om met het werk op 

school te stoppen, omdat ik het altijd met erg veel plezier heb gedaan. 

In het nieuwe schooljaar ga ik minder werken (20 uur), tot aan de herfstvakantie. 

Ik blijf tot aan die tijd op dinsdag werkzaam als IB-er van de onderbouw. 

Over de werkzaamheden op de andere dagen zijn we nog in overleg. 

Alvast bedankt voor de fijne tijd samen en voorlopig is het dus nog: tot ziens! 
 

Joke van der Voort-Peters  
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Formatie schooljaar 2020-2021 
 

1/2A juf Wilma juf Wilma juf Jeannine juf Jeannine 

 

juf Jeannine 

  

1/2B juf Joyce juf Joyce juf Joyce juf Joyce 

 

juf Joyce 

  

3 juf Inge Linders juf Boukje juf Boukje juf Inge Linders 

 

juf Inge Linders 

  

4 juf Angela juf Angela juf Angela juf Angela 

 

juf Angela 

  

5 juf Sandra juf Sofieke juf Sofieke juf Sandra 

 

juf Sandra 

  

6 juf Wendy juf Wendy juf Inge Boot juf Inge Boot 

 

juf Wendy 

  

7 juf Ivonne juf Ivonne juf Ivonne juf Ivonne 

 

juf Ivonne 

  

8 juf Denise juf Denise juf Denise juf Stefanie 

 

juf Stefanie 

  

 
Zoals u hierboven ziet gaan we komend schooljaar starten met twee kleutergroepen. 

Ieder jaar wordt de formatie berekend naar het aantal leerlingen. Met het 

leerlingaantal van nu kunnen we geen 3 kleutergroepen meer bemensen. Daar 

hebben we kortweg niet voldoende gelden voor. De groepen worden voor zover nu 

bekend niet groter dan 25 leerlingen. Mocht dit door instroom (die nu nog niet 

bekend is bij ons) veranderen, dan kijken we of het nodig is om een derde 

kleutergroep op te starten in de loop van het schooljaar. 

 

Naast de leerkrachten in de groepen zullen ook de onderwijsassistentes juf Tamara, 

juf Sanne en juf Berbel (totdat juf Femke beter is) de groepen blijven ondersteunen. 

Omdat juf Tamara na de vakantie nog met verlof is zullen we starten met een 

vervanger. 

 

Juf Stefanie heeft op dinsdag haar IB-dag voor de groepen 5 t/m 8. Tot de 

herfstvakantie heeft juf Joke op dinsdag haar IB-dag voor de groepen 1 t/m 4. Na 

de herfstvakantie zal juf Stefanie de taken van juf Joke overnemen en daardoor een 

dag meer IB-taken gaan doen. We weten nu nog niet of dit de maandag, 

woensdag of een combinatie hiervan zal worden. 

 

Ook komend schooljaar zal juf Angela een dag in de week uit de klas zijn voor ICT-

taken. Een van onze eigen leerkrachten zal deze dag de groep draaien. Hierover 

ontvangt u op een later tijdstip meer informatie.  



Verlof 
 

Beste iedereen, 
 

Volgende week is mijn laatste week voor de zomervakantie, 

omdat ik met zwangerschapsverlof ga.  
Ik zie jullie allemaal weer in het nieuwe schooljaar! 
 

Groetjes juf Tamara 
 

 

Vervangend rapport 
 

De afgelopen weken zijn we gestart met het fysiek lesgeven aan de kinderen 

verdeeld over verschillende dagen. Voor de kinderen is het wennen om weer op 

school aanwezig te zijn. Er zijn toch een aantal andere regels en de klas is niet 

compleet.  

We merken dat het ene kind dit makkelijker oppakt dan het andere. Komende week 

gaat het weer veranderen. Vanaf 8 juni gaan alle kinderen weer alle dagen naar 

school. Ook dit zal voor de kinderen weer wennen zijn.  

We hebben ervoor gekozen om dit schooljaar geen Cito-toetsen meer af te nemen, 

omdat we ons nu vooral willen richten op het welbevinden van de kinderen. Hierbij 

krijgen ze de lesstof aangeboden die de overstap naar volgend schooljaar zo soepel 

mogelijk laat verlopen.  

Dit betekent dat de kinderen op woensdag 24 juni een alternatief rapport mee naar 

huis krijgen. Dit rapport ziet er anders uit dan u van ons gewend bent.   

 

Knutselwedstrijd Wc-rol 
 

Bij het thuiswerk uit de coronaperiode zat ook een leuke knutselwedstrijd!  

Er zijn veel leuke, grote, lange, bijzondere en speciale fantasiedieren door de 

kinderen op de Padlets van de groepen geplaatst. Ook hebben een aantal 

kinderen hun fantasiedieren mee naar school genomen. Het was erg moeilijk kiezen 

voor de jury, maar hieruit zijn drie winnaars gekozen en zij hebben inmiddels hun 

prijzen in ontvangst genomen. 

 

De winnaars zijn:  

Fenne uit groep 1-2c  

Thiago uit groep 3  

Nina uit groep 7 

 

 

 

 

 

Veel plezier met jullie (knutsel)prijzen en alle kinderen bedankt voor jullie 

inzendingen! 



Proeftrainen ZSV 
 

Heb je zin om een paar keer te komen 

voetballen en te ontdekken of voetballen 

bij ZSV iets voor je is? Kom dan proeftrainen 

bij ZSV! Dat kan ook in deze tijd! 

 

Neem voor meer informatie, of om aan te 

melden voor de proeftrainingen contact 

op met Daphne Knijnenburg van de 

jeugdcommissie van ZSV via  

jeugdzaken@zsvzeilberg.nl.  

Of kijk voor meer informatie op  https://www.wakanutgeve.nl/1748/aanmelden-

nieuwe-jeugdleden-en-info-proeftrainen/.  

 

Sportieve groetjes en wie weet tot binnenkort bij ZSV! 
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