
 
 
 
 

 
 
 

 

Maandinfo zomer 2021 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Zo op de valreep van de zomervakantie nog een bericht van ons. 
We kijken net als vorig jaar terug op een opnieuw grillig verloop van het schooljaar. 
We hebben niet alleen te maken gehad met allerlei maatregelen en lock-downs, maar helaas 
ook met besmettingen en quarantaine van klassen. 
Gelukkig is de laatste periode een stuk rustiger geweest en laten we hopen dat het volgend 
schooljaar wat dat betreft weer ‘normaal’ zal zijn. 
 
Op school is alles afgerond; de CITO- toetsperiode en de oudergesprekken en de rapporten zijn 
klaar en meegegeven met de kinderen. We hebben onze evaluatiemomenten gehad en ook de 
afsluitende activiteiten hebben kunnen uitvoeren. Net als vorig jaar zijn ook nu een aantal  
dingen toch weer anders gegaan dan gedacht. 
Maar gelukkig heeft groep 8 een prachtig schoolkamp gehad en hebben ze op de 
afscheidsavond laten zien dat ook de musical toch weer gelukt is. Het was voor hen daardoor 
een mooi moment om te herinneren. En zo hoort het ook! 
 
Wat betreft de invulling van de vacatures ben ik blij dat ik kan meedelen dat het toch gelukt is 
om deze in te vullen. 
Na de vakantie zal juf Erna afscheid van de Driemaster nemen en zal haar plaats in groep 1-2 
worden overgenomen door juf Ellen Weisscher. 
Al eerder gemeld dat de vacature in groep 5-6 wordt ingevuld door juf Sophie Kok. 
En nog niet bij iedereen bekend, maar onze Intern Begeleider, juf Marloes Willems, heeft een 
leuke baan gevonden als ambulant begeleider. Ook hier is een oplossing gevonden met hulp 
van IB-ers van onze stichting. 
Kortom; we kunnen met een gerust hart de vakantie in. 
 
Na de vakantie zal ik u berichten over de plannen voor het nieuwe schooljaar en de invulling 
van de extra gelden die we vanuit de regering ontvangen (de z.g. NPO- gelden; nationaal 
programma onderwijs) 
 
Voor nu wensen wij u een fijne zomervakantie toen en we zien iedereen graag weer gezond 
terug op maandag 23 augustus! 
 

 
Sporten of creatief bezig in de vakantie? 
 
In samenwerking met Jongerenwerk Bergen en de lokale verenigingen/sportaanbieders hebben wij een 
actief sportief en creatief zomerprogramma samengesteld. 
Van zomersportkamp tot kookworkshop, van jong tot oud: Het totaaloverzicht is te vinden 
op https://www.sportenbewegeninbergen.nl/zomervakantie . 
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Voor de meeste activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Maar de organisatoren vinden het 
belangrijk dat iedereen mee kan doen. 
Gezinnen die de bijdrage niet kunnen betalen kunnen contact met ons opnemen 
via e.devos@alkmaarsport.nl of e.kraakman@alkmaarsport.nl . 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Allemaal een hele fijne zomervakantie! 
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