Lelystad, 18 augustus ’21

Beste ouders en verzorgers,

Maandag 23 augustus ’21 starten we weer met een nieuw schooljaar.
We hopen dat iedereen van een fijne zomervakantie heeft kunnen genieten
Vanwege de Corona maatregelen mochten ouders voor de zomervakantie niet in de school.
De maatregelen zijn tot eind september 2021 onveranderd. Dit zegt het kabinet hierover:
Update over de maatregelen betreffende het coronavirus:
Het kabinet heeft besloten om de richtlijnen over de coronamaatregelen in het basisonderwijs (en
speciaal onderwijs) vrijwel niet te veranderen.
De scholen kunnen het nieuwe schooljaar op nagenoeg dezelfde manier starten.
De leerlingen gaan volledig naar school en het onderwijspersoneel houdt ten minste tot 20 september
nog 1,5 meter afstand tot elkaar.
De schooldeuren gaan om 8.15 uur open en de kinderen gaan zelfstandig naar binnen.
In groep 4-7 maken de leerlingen gebruik van de nooddeuren.
De kleuters van de beide kleutergroepen worden buiten opgevangen door de leerkracht(en)
De formatie en schoolorganisatie voor het nieuwe schooljaar ziet er als volgt uit:
Formatie 2021-2022.
Groep 1
Paulien
ma t/m vr
Groep 2*
Cindy
ma t/m woe
Lieneke
do- vr.
Groep 3
Samentha ma t/m vr
Groep 4**
Sylvia
ma t/m wo
Jacqueline do-vr
Groep 5
Manuela
ma t/m vr
Groep 6
Mouke
ma t/m vr
Groep 7
Stella
ma t/m wo
Mirjam
do-vr
Groep 8
René
ma t/m vr
*) Cindy heeft verlof t/m 14 september, tot die tijd wordt zij vervangen door Marijke (ma t/m
wo) en Roos (do-vr).Cindy start weer op maandag 20 september 2021.
**) Sylvia heeft verlof t/m 14 september, tot die tijd wordt zij vervangen door Jacqueline (ma-di) en
Anita (wo). Sylvia start ook op maandag 20 september.
***) Groep 6 krijgt naast juf Mouke na de zomervakantie een fulltime leerkrachtondersteuner, meester
Rene Melieste.
Directie
I.B.
Vakdocent
gym
Anita
Joyce

Lieneke
Jacqueline
Administratie

Bertie
Mirna
Janna
Markus
Ma-di-do
Ma t/m vr

ma t/m vr. (2 vrijdagen per maand vrij i.v.m. Bapo)
ma t/m vr.
ma-di-do Voor de groepen 3 t/m 8
ma-vrij.
Voor de groepen 1 t/m 2 (dagen nog in te vullen)
Ondersteunend in groep 4, dit i.v.m. de groepsgrootte.
Ondersteunend in alle groepen, zij gaat leerlingen
begeleiden die extra ondersteuning nodig hebben.
En zal de werkdrukvermindering van groep 5-6-7-8 opvangen
(elke week 1 uur per groep)
Do
Ondersteunend in de kleuterbouw tot 17 september.
Ma
Ondersteuning in de groepen vanaf maandag 20 sepetmber
Monique maandagmiddag

Vakanties

Week
nummer

Van

Tot en met

Herfstvakantie

42

18-10-2021

23-10-2021

Kerstvakantie

52

27-12-2021

07-01-2022
10 januari 2021 starten we weer

Voorjaarsvakantie

8

21-02-2022

25-02-2022
28 februari 2022 beginnen we weer

Goede vrijdag

15

15-04-2022

Paasmaandag

16

18-04-2022

Dinsdag 19 april 2022 beginnen we weer

Meivakantie

17

25-04-2022

06-05-2022
9 mei 2022 beginnen we weer

Hemelvaart donderdag-vrijdag

21

26-05-2022

(26 en 27 mei 2022)

27-05-2022
30 mei 2022 beginnen we weer

Pinkstermaandag

23

06 06-2022

We beginnen dinsdag 7 juni 2022 weer.

Zomervakantie

29-30-32-3233-34

18-07-2022

26 augustus (vrijdag)
Starten weer op maandag 29 augustus 2022

Studiedagen en vrije momenten
Soort vrije dag

Week

Dag

Datum

Groepen

Studiedag en ’s middags
teamuitje

36

Vrijdag

10-09-2021

Alle groepen zijn de hele dag vrij.

Studiedag

47

Maandag

22-11-2021

Gr 1-4 vrij

Studiedag

47

Dinsdag

23-11-2021

Gr 1-8 vrij de hele dag studiedag. Alle
groepen zijn vrij.

Studiedag

6

Donderdag

10-02-2022

Gr. 1-4 vrij
Cito M-toetsen & analyse

Studiedag

6

vrijdag

11-02-2022

Gr 1-8 vrij de hele dag studiedag. Alle
kinderen zijn vrij.

Stichtingsschool dag

11

Donderdag

17-03-2022

Alle groepen de hele dag. Alle groepen
zijn die dag vrij.

Studiedag

22

Maandag

30-05-2022

Gr. 1 t/ m 4 vrij onderbouw

Studiedag

22

Dinsdag

31-05-2022

Gr. 1-8 vrij de hele dag studiedag. Alle
groepen zijn vrij.

Schooltijden nieuwe vorm.
Voor de onderbouw en bovenbouw op: maandag-dinsdag en donderdag
8.30-14.15 uur met daarin een korte ochtendpauze en een lunchpauze.
Woensdag onderbouw en bovenbouw
8.30-12.30 uur.
Vrijdag onderbouw.
8.30-12.00 uur
Vrijdag bovenbouw: met daarin een korte ochtendpauze en een lunchpauze.
8.30-14.15 uur.
De onderbouw leerlingen gaan 24 uur per week naar school.
De bovenbouw leerlingen gaan 26 uur per week naar school.
Alle leerlingen gaan per week 15 minuten langer naar school. Op deze manier worden er meer lesuren
gemaakt en kunnen deze lesuren gecompenseerd worden met extra studiedagen voor de
leerkrachten van de bovenbouw.
Verdrietig nieuws vanuit het team:
Vorige week kregen wij het verdrietige bericht, dat de moeder van juf Manuela in de zomervakantie is
overleden. Juf Manuela haar ouders wonen in Hongarije en Manuela is maandag 16 augustus ’21
naar Hongarije gevlogen om haar vader bij te staan en afscheid te nemen van haar moeder.
Gelukkig hebben we t/m 31 augustus ’21 vervanging voor groep 5 kunnen regelen.
Op maandag vervangt juf Mirjam Admiraal en dinsdag t/ m vrijdag Juf Nancy van Waveren groep 5.
We wensen juf Manuela veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Bidon:
Na de zomervakantie willen wij het water drinken op school weer oppakken.
Voor de zomervakantie hebben alle kinderen de eigen schoolbidon mee naar huis genomen.
Graag de bidon maandag weer meenemen naar school of graag een andere bidon meenemen.

Gymrooster juf Janna( onder voorbehoud)

Dinsdag
Groep
8
7
6
5

Gymles
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30

Leerkracht
Janna
Janna
Janna
Janna

4
3
KidsXtra

12.00 – 12.45
12.45 – 13.30
13.30 – 14.15

Janna
Janna
Janna

Donderdag
Groep
8
7
6
5

Gymles
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30

Leerkracht
Janna
Janna
Janna
Janna

4
3

12.30 – 13.15
13.15 – 14.00

Janna
Janna

Gymrooster meester Markus( onder voorbehoud)
Maandag:
Groep 1: 10.15-11.00
Groep 2: 11.00-11.45.
Markus van 12.00-13.00 uur ondersteunend op schoolplein
Vrijdag:
Groep 1: 8.30-9.30
Groep 2: 9.30-10.30
Gym tijd van 3 naar 2 groepen met een kwartier extra per groep.
Afspraken over de gymnastiek:
-

Kleuters gymmen ook in gymkleding
Na de gymles fris je je zelf op met een washandje of je gaat douchen.

