
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Maandinfo juni 2020 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
We zitten nog steeds in een bijzondere periode. 
Veel dingen op school lopen anders dan we gewend zijn en het vraagt veel aanpassingen en 
flexibiliteit van ons, van de leerlingen, maar ook van u als ouders. 
Ineens waren de leerlingen thuis en kwam het (t)huiswerk op gang, met op een aantal 
momenten ‘zoom-lessen’ op afstand. 
Nu zijn we in een fase beland, waar de leerlingen voor de helft op school zijn. Ook dat is best 
wel een vreemde gewaarwording. Het lijkt ‘gewoon’ maar is toch anders. De ene dag aan de 
ene ‘helft’, de volgende dag aan de andere helft. En dat is voor de leerkrachten best vreemd. 
Daarnaast moeten we ons aan allerlei protocollen houden; we informeren u hier regelmatig 
over. 
Als alles goed gaat gaan de scholen op 8 juni weer volledig open. Ook daarvoor worden nieuwe 
protocollen gemaakt en wordt het een hele toer om de 1 ½ meter afstand tussen leerkracht en 
leerling toe te passen. 
We vinden het wel heel spijtig dat vrijwel alle activiteiten naast de lessen niet door mochten en 
mogen gaan. Denk aan het voetbaltoernooi, excursies, schoolreisjes, en ook de schoolkampen 
voor groep 7 en 8. We denken natuurlijk na over alternatieven, maar zijn daarin wel gebonden 
aan de regels. Ook het afscheid van groep 8 zal mogelijk iets anders verlopen. 
 
Ook de 20e verjaardag van ons bestuur, de ISOB is anders verlopen dan gepland. 
De traktatie voor de kinderen stond wel al even klaar. Alle leerlingen van de ISOB-scholen een 
thermosflesje ontvangen, om daarmee te onderstrepen hoe blij we zijn dat ze weer op school 
mochten komen. 
 
De tijd gaat natuurlijk wel gewoon door en daarmee komt de zomervakantie in zicht.  
De organisatie van de school en de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar gaan uiteraard 
volgens schema. 
Verderop in deze maandinfo leest u hierover meer. 
 
Tot slot: De leerlingen gaan in ieder geval ook volgende week ‘om en om’ naar school. 
Hoe dat er precies uitziet de komende week, stond in mijn vorige mail, maar voor de zekerheid 
ook nog even hieronder: 
 

Praktisch gezien betekent dit dat: 
- de leerlingen die deze week op maandag (25 mei), woensdag (27 mei), en vrijdag (29 mei) op school 
zijn, volgende week ook op woensdag (3 juni) en vrijdag (5 juni) naar school komen. 
- de leerlingen die deze week op dinsdag (26 mei) en donderdag (28 mei) op school waren, ook 
volgende week dinsdag (2 juni) en donderdag (4 juni) op school worden verwacht. 
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Opening eerste kinderdagverblijf in Egmond aan Zee! 
 
Ook hier het goede nieuws gemeld van de opening per 17 augustus 
a.s. van het kinderdagverblijf in psz de Zeesterretjes in onze school.  
We zijn daarmee het eerste en enige kinderdagverblijf in Egmond 
aan Zee. Het nieuwe kinderdagverblijf wordt gecombineerd met de 
peuteropvang De Zeesterretjes.  
Dat is uniek in zijn soort en ook daarmee zijn we dus de eerste!  
Het ontwikkelprogramma wordt nl. zowel aan de leerlingen van het kinderdagverblijf als van de 
peuterspeelzaal aangeboden. 
 
De binnenruimte is deels aangepast naar de opvang van ook de allerkleinsten van 0 – 2 jaar die 
er nu bij gaan komen. Het wordt dus een groep voor alle kinderen tussen de 0 en 4 jaar.  
 

Het voordeel van opvang in de school is dat er een 
doorgaande ontwikkellijn met school ontstaat: zo wordt de 
drempel naar school voor de kinderen een stuk lager en 
groeien de baby’s en peuters met plezier richting de 
basisschool.  
Natuurlijk hopen we dat ouders voor deze mooie 
combinatiegroep zullen kiezen, en daarna voor de 
Driemaster als basisschool! 
Dus heeft u kennissen, vrienden of familie met kleine 
kinderen? Wil u ze dan van deze unieke mogelijkheid 
vertellen? Na de zomervakantie is de officiële feestelijke 
opening; maar inschrijven is wel al mogelijk! 

 
 

 
Cito - toetsen 
 

We hebben met elkaar overlegd over het afnemen van de toetsen.  
Daarbij kwam natuurlijk het doel van de toetsen ter sprake: we toetsen we de leerlingen om de 
ontwikkeling van de leerling te volgen en daarmee het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen 
afstemmen. 
En juist nu is het belangrijk om te kijken hoe de afgelopen periode voor de leerling(en) is 
geweest. Wat is het effect op de ontwikkeling geweest tijdens de periode van (t)huiswerk en 
afstandsonderwijs? 
Helemaal niet toetsen geeft sowieso geen inzicht en die mogelijkheid viel al snel af. 
Na overleg hebben we ervoor gekozen om de CITO toetsen niet aan het begin van het nieuwe 
schooljaar, maar volgens schema in de komende periode t/m 12 juni af te nemen. 
 
Nu de leerlingen een aantal weken onderwijs op school gemist hebben zien wij deze Cito 
toetsen daarom nu als een 0-meting. Een nieuw startpunt. 
We krijgen beter zicht op het effect van de afgelopen periode en kunnen zo beter vaststellen 
welk aanbod passend is voor de leerling(en) bij de start van het nieuwe schooljaar. 
Op deze manier kunnen we het nieuwe schooljaar direct effectief starten. 
 
 
 
 



 
Schoolvakantie volgend schooljaar. 
 

Al eerder gemeld, maar voor de volledigheid nogmaals het vakantierooster voor het volgend 
schooljaar. 
Vrijwel alle schoolvakanties zijn door het ministerie vastgesteld (zomervakantie, kerstvakantie) 
of sterk geadviseerd (herfstvakantie, voorjaarsvakantie en 1 week van de meivakantie). Vrijwel 
alle scholen houden zich aan deze data. 
De schoolvakanties voor 2020-2021 zijn als volgt: 
 

Vakantie Data 

Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober 2020 

Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021 

Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021 

Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021 

 

 
Personele inzet volgend jaar 
 

We zijn blij om u te kunnen melden dat de formatie en de groepsverdeling ook dit jaar ruim 
voor de zomervakantie bekend gemaakt kan worden. 
 

Ondanks dat we nog steeds enigszins in leerlingaantal dalen, mogen we volgend schooljaar toch 
4 groepen formeren. Dat betekent dus (relatief) kleine groepen; zeker in de onderbouw. 
En dat is natuurlijk heel fijn. 
In overleg met het team hebben we besloten om dezelfde indeling als dit jaar aan te houden, 
en dus hebben we opnieuw een 1-2, een 3-4, een 5-6 en een 7-8 combinatieklas. 
 
Omdat ook alle leerkrachten op de Driemaster blijven werken en het naar hun zin hebben in 
hun huidige leerjaar is er een rustige en stabiele overgang met bekende gezichten: 
 
Juf Erna Mollema en juf Annemarie Melgers groep 1-2 (we starten met 13 leerlingen) 
Juf Karin Baart en juf Elles van Vuuren  groep 3-4 (17 leerlingen) 
Juf Marlies de Lange en juf Manon Horsthuis groep 5-6 (16 leerlingen) 
Meester Edwin de Groot    groep 7-8  (24 leerlingen) 
 
 
In een schema ziet dat er zo uit: 

groep ma di wo do vr 

1-2 Erna Erna Erna Annemarie Annemarie 

3-4 Karin Karin Karin Elles Elles 

5-6 Marlies Marlies Marlies Manon Manon 

7-8 Edwin Edwin Edwin Edwin Edwin 

 

  



Ook de schooltijden blijven hetzelfde als dit jaar: 
 

 

 
Groepen 1,2,3 en 4 ’s morgens   08.30 - 12.00 uur 
   lunch en pauze   12.00 - 12.30 uur 
   ’s middags   12.30 - 14.30 uur 
   woensdagmorgen  08.30 - 12.00 uur 
   woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij      
 

Groepen 5,6,7,en 8  ’s morgens   08.30 - 12.30 uur 
   lunch en pauze   12.30 - 13.00 uur 
   ’s middags   13.00 - 14.30 uur 
   woensdagmorgen  08.30 - 12.15 (’s middags vrij) 

 

 
En verder blijft het ook zo dat: 
 

- juf Liesbeth Wijker (klassenassistent) aan de school verbonden blijft. 
- Elly Wijminga ons op donderdag ondersteunt bij de administratie. 
- juf Titia Mijnen ook komend schooljaar aan alle klassen muziekles zal geven.  
- José Leeuw haar vertrouwde plek behoudt als creatief therapeut,  en daarnaast opnieuw aan 
alle groepen de lessen aandachttraining zal geven. 
- de gymlessen van de vakleerkracht van AlkmaarSport opnieuw op woensdag zullen zijn. 
- De RID (dyslexiebehandeling) op woensdag in school aanwezig zal zijn. 
 

Wel zullen op de woensdagochtend een nieuwe collega verwelkomen: Peter Erkelens. 
Hij zal als conciërge onze collega meester Gerard de Waard, die helaas in december 2019 
overleden is, gaan vervangen.  
 

 
Schoolfotograaf 
 
Door de manier van werken is het wel mogelijk gebleken om onze schoolfotograaf dit jaar toch 
uit te nodigen. De oorspronkelijke datum is vanwege de protocollen wel verplaatst. 
Op donderdag 25 juni zullen de foto’s gemaakt worden. 
  

 
Agenda 
 
 

2 t/m 12 juni Halfjaarlijkse CITO toetsweken 

Maandag 1 juni 2e pinksterdag 

Vanaf maandag 15 juni Rapportgesprekken; naar wens of op uitnodiging 

Woensdag 17 juni Evaluatie vergadering en teamuitje (’s middags) 
Alle leerlingen vrij! 

Donderdag 25 juni Schoolfotograaf 

Donderdag 1 juli Afscheidsavond groep 8 (ovb) 

Vrijdag 3 juli Start zomervakantie. 

 
 

Wist u dat u deze data ook op de kalender op onze site en de SchoolApp kunt vinden? 
 


