
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Maandinfo juni 2021 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Het lijkt er op dat we wat betreft Corona gelukkig in wat rustiger vaarwater komen. 
Er zijn ruime versoepelingen bekend gemaakt miv komend weekend. 
Het lijkt dus een mooie zomervakantie te worden met veel meer vrijheden. 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er voor het onderwijs (nog) geen versoepelingen bekendgemaakt. We 
moeten ons dus (nog) even houden aan de geldende afspraken. 
 
Daarom bewegen de leerkrachten zich in school met een mondkapje, houden we afstand, wassen we onze 
handen vaak en zijn de leerlingen wel nog steeds met hun eigen klas buiten aan het spelen. (maar laten we 
dat soms even los; immers na school spelen kinderen wel met elkaar en ook op de sportclubs wordt er 
gezamenlijk bewogen) 
We hopen natuurlijk dat die regels ook officieel snel wat soepeler gaan worden. 
Ook op gezondheidsgebied blijven we natuurlijk wel alert. 
Dus geldt nog steeds: Heeft uw kind klachten (verkouden, hoesten, keelpijn, koorts)? 
Hou het dan uit voorzorg thuis! 
Ook hebben we nog steeds zo min mogelijk ‘externen’ en ouders in de school. 
Maar we organiseren wel wat activiteiten, waarvan we denken dat het kan.  
 
Zoals eerder gemeld vonden we het wel heel spijtig dat veel activiteiten naast de lessen niet door mochten 
gaan. Denk aan het echte voetbaltoernooi, excursies, schoolreisjes. 
Voor sommige activiteiten is creatief naar oplossingen gezocht, zoals het voetbaltoernooi. Hierbij hebben 
op een aantal vrijdagen steeds twee scholen tegen elkaar gespeeld.  
Ook het schoolkamp voor groep 8 kan coronaproof doorgaan.  
Zo kijken we steeds naar alternatieven, maar zijn daarin (nog) wel gebonden aan de regels.  
Het lijkt er nu op dat de musical van groep 8, mogelijk met wat aanpassingen mbt het aantal mensen in het 
publiek, wel weer enigszins ‘gewoon’ kan plaatsvinden. 
 
Rob de Boo 
 

 
Cito - toetsen 
 

We hebben de afgelopen tijd opnieuw met elkaar overlegd over het afnemen van de toetsen in en na deze 
Corona-periode. 
Het doel van het toetsen is hetzelfde gebleven: we toetsen de leerlingen om de ontwikkeling van de 
leerling te volgen en daarmee het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen afstemmen. 
Het blijft het belangrijk om te kijken hoe de afgelopen periode voor de leerling(en) is geweest. 
Helemaal niet toetsen geeft geen inzicht en die mogelijkheid valt daarmee al snel af. 
Na overleg hebben we ervoor gekozen om de CITO toetsen ook dit jaar niet aan het begin van het nieuwe 
schooljaar (en dus vlak na de zomervakantie) maar volgens schema in deze reguliere periode af te nemen. 
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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; en hopelijk wordt het een 
‘normaler’ jaar wat de lessen betreft 
 
 

 
Personele inzet volgend jaar 
 

U heeft tot dit moment nog geen informatie gehad over de formatie en de groepsverdeling voor het 
komend schooljaar. Dat komt omdat er veranderingen op komst zijn, en er achter de schermen gezocht 
wordt naar oplossingen. Maar omdat we kort voor de vakantie zitten kunnen we niet langer wachten om u 
toch alvast wat informatie te geven. 
 

Ondanks ons relatief kleine leerlingaantal, is het gelukt om ook volgend schooljaar toch weer  
4 groepen te gaan formeren. Dat betekent dus opnieuw (relatief) kleine groepen; met name 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. 
 
Dit jaar blijven niet alle leerkrachten op de Driemaster, dus vinden er wat wijzigingen plaats. 
Wel geven de leerkrachten aan het naar hun zin hebben in hun huidige leerjaar en blijft het grootste deel 
op deze plek en zijn daar dus bekende gezichten. 
 
Twee collega’s gaan ons verlaten en daar komen dus nieuwe mensen. 
Juf Erna Mollema gaat na vele jaren op de Driemaster en bijna 40 jaar in het onderwijs met (vervroegd) 
pensioen! Natuurlijk nemen we nog afscheid van haar kort na de zomervakantie. 
Juf Manon Horsthuis heeft een nieuwe werkplek gevonden op de Tweemaster in de Rijp. 
 
Voor groep 5-6 hebben we inmiddels een nieuwe leerkracht gevonden.  
Dit wordt juf Sophie Kok. Zij gaat op woensdag, donderdag en vrijdag werken.  
De leerlingen hebben haar al even kort bij een rondleiding gezien, en morgen (dinsdag 22 juni) komt ze 
even echt kennismaken! 
Voor de kleutergroep is er nog geen beslissing genomen, maar zijn er wel kandidaten waar we mee in 
gesprek zijn. Juf Annemarie blijft in de kleutergroep. 
 
juf Annemarie Melgers en een nieuwe collega groep 1-2 (we starten met 19 leerlingen) 
Juf Karin Baart en juf Elles van Vuuren  groep 3-4 (13 leerlingen) 
Juf Marlies de Lange en juf Sophie Kok  groep 5-6 (22 leerlingen) 
Meester Edwin de Groot    groep 7-8  (23 leerlingen) 
 
In een schema ziet dat er zo uit: 

groep ma di wo do vr 

1-2 vac vac vac Annemarie Annemarie 

3-4 Karin Karin Karin Elles Elles 

5-6 Marlies Marlies Sophie Sophie Sophie 

7-8 Edwin Edwin Edwin Edwin Edwin 

 



 
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. 
- Peter Erkelens op woensdag onze conciërge is. 
- 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. 
 
 

 
 
Agenda 
 
 

7 t/m 25 juni Halfjaarlijkse CITO toetsweken 

Dinsdag 22 juni  Laatste les SchoolJudo 

Vanaf maandag 28 juni Rapportgesprekken; naar wens of op uitnodiging 

Woensdag 23 juni Evaluatie vergadering en teamuitje (’s middags) 
Alle leerlingen vrij! 

Vrijdag 25 juni t/m zondag 27 
juni 

Schoolkamp groep 8 

Maandag 5 juli Juffendag groep 1-2 

Maandag 5 juli Afscheidsavond groep 8 

Vrijdag 8 juli Start zomervakantie. (Leerlingen vrijdag vrij) 

 
 

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


