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Belangrijke data 
 

26 augustus   Eerste schooldag 

2 september   Luizencontrole 

4 september   Schoolfotograaf 

5 september   Opnames Videoclip groep 4 

10 september   AC - openingsbijeenkomst nieuw schooljaar 

    (Aanvang 19.30 uur) 

16 september   Start thema Techniek 

18 september   Lancering nieuwe website 

25 september   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

1 oktober   NIO-afname groep 8 

2 oktober    Opening Kinderboekenweek 

    (Thema: ‘Reis mee!’) 

16 oktober   Informatiemiddag / avond alle groepen 

    (Vrije inloop van 17.30 - 18.30 uur) 

19 - 27 oktober  Herfstvakantie 

 We zijn weer begonnen…! 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Wij hebben er heel veel zin in en            

wensen iedereen weer veel leerplezier bij ons op  school! 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 4 september komt de schoolfotograaf  bij ons op bezoek.  

‘s Ochtends tussen 08.00 uur - 08.30 uur starten we met broertjes / zusjes die niet op De Kluft zitten. 

U kunt wachten in de aula, de foto’s zullen worden gemaakt in het gymlokaal voor de groepen 1/2. 

Daarna gaan we verder met de huidige leerlingen, broertjes / zusjes die wel bij ons op school  

zitten, gevolgd door portret- en klassenfoto’s. U hoeft uw kinderen niet aan te melden, alle kinderen 

gaan op de foto. Of u wel of niet bestelt is later natuurlijk geheel aan u. 

(Na)bestellingen kunt u t.z.t. regelen via de internetsite van de fotograaf. Bestel-

lingen worden daarna per post bezorgd. Indien u thuis niet over internet be-

schikt, kunt u in die periode gebruik maken  

van een computer op school. Nadat de fotograaf geweest is, krijgt u  

hierover, via de school, van de fotograaf verdere informatie. 

Kleding met veel kleur (niet fluorescerend) wordt op deze dag aangeraden!  



 Communicatie 1 
Wanneer u graag met een van de leerkrachten over uw zoon / dochter wilt praten kunt u altijd even 

langskomen om een afspraak te maken. Deze afspraken plannen wij graag doorgaans na 14.45 uur, 

zodat de leerkracht na de lestijd even tijd heeft om te pauzeren. 

U kunt de school ook altijd telefonisch bereiken op 0223-613681. Voor telefonisch contact met de 

leerkracht adviseren wij u tevens te bellen na 14.45 uur. De leerkracht heeft dan alle tijd om met u 

vrijuit te spreken. 

Wij zijn allemaal dit schooljaar via het volgende mailadres te bereiken: 

Hilda Adams    hildaadams@kluft.meerwerf.nl 

Yorick Voormanns   yorickvoormanns@kluft.meerwerf.nl 

Loes Hoek    loeshoek@kluft.meerwerf.nl 

Melanie Kok    melaniekok@kluft.meerwerf.nl 

Lisanne Spijker   lisannespijker@kluft.meerwerf.nl 

Youri Opmeer    youriopmeer@kluft.meerwerf.nl 

Kirsten Bezem    kirstenbezem@kluft.meerwerf.nl 

Suzanne Bruggink   suzannebruggink@kluft.meerwerf.nl 

Simone D’hondt    simonedhondt@kluft.meerwerf.nl 

Robert Thran    robertthran@kluft.meerwerf.nl 

Edith Gerssen    ib.tuselant@kluft.meerwerf.nl 

Hannah Paarlberg   hannahpaarlberg@kluft.meerwerf.nl 

Annemieke Hoogschagen  directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl 

 Communicatie 2 

Vanaf dit schooljaar werken wij met Social Schools, een online communicatie-

platform voor het  basisonderwijs. Het doel is om u als ouder meer inzicht te 

geven in wat er gebeurt op school en in de groepen. De leerkrachten plaatsen 

berichten over bijvoorbeeld een sportdag, een excursie of informatie over de 

lesmethode waarmee gewerkt wordt. Zo bent u altijd op de hoogte van alles 

wat we doen in de school! Daarnaast kunt u via Social Schools onze jaarplan-

ner (agenda) bekijken en kunt u worden geïnformeerd over bijvoorbeeld uit-

stapjes die we maken. 

Afgelopen dinsdag 27 augustus heeft u een mail ontvangen waarin u wordt 

uitgelegd hoe u de app kunt downloaden. Heeft u vragen? U kunt terecht bij 

de heer Youri Opmeer of mevrouw Annemieke Hoogschagen.  

 

Tot slot wordt onze vernieuwde website (ook vanuit Social Schools) op 

woensdag 18 september officieel gelanceerd! Voor de lancering maken we 

samen met alle scholen van Meerwerf een videoclip. Volgende week starten we met de opnames!  



Schoolvakanties en studiedagen schooljaar ‘19-’20 

In het onderstaande schema vindt u nog eenmaal de schoolvakanties en studiedagen  

(roostervrije dagen voor alle leerlingen) voor het komende schooljaar.  

 

Herfstvakantie:                         19-10-2019 tot en met 27-10-2019        Studiedagen: 

Kerstvakantie:                          21-12-2019 tot en met 05-01-2020       25 september 2019 

Voorjaarsvakantie:                   15-02-2020 tot en met 23-02-2020       31 januari 2020   

Pasen:                                      10-04-2020 tot en met 13-04-2020       11 maart 2020 

Meivakantie:                             25-04-2020 tot en met 10-05-2020       24 april 2020   

Hemelvaart:                              21-05-2020 tot en met 24-05-2020       12 juni 2020     

Pinksteren:                               01-06-2020                                            3 juli 2020                               

Zomervakantie:                        04-07-2020 tot en met 16-08-2020          

  

Luizencontrole en hulp gevraagd! 

Groepen 4, 5, 6, 7 en LEF 

Een aantal ouders en kinderen kennen het al: de groepen 4, 5, 6 en 7 doen dit schooljaar mee met 

LEF! Het doel van LEF is om in aanraking te komen met dans door het zelf realiseren van een  

dansproductie op het grote podium van schouwburg De Kampanje. Dat vraagt inventiviteit en  

doorzettingsvermogen van de kinderen: LEF! dus. 

In 10 wekelijkse lessen wordt toegewerkt naar een   

dansvoorstelling die getoond zal worden aan  

familie, gebaseerd op het verhaal van The Wizz 

(Tovenaar van Oz). We oefenen vanaf eind september, 

met als voorstellingsdatum dinsdag(avond) 26 november 

2019.  

Houd deze datum dus alvast vrij in uw agenda!  

De vakantie is voorbij en dus betekent het dat het tijd is voor een luizencontrole. Aankomende  

maandag 2 september zal deze plaatsvinden. Houd dus rekening met vlechten en andere mooie 

haarcreaties. De haren zullen in dit geval los worden gemaakt om alles goed te kunnen bekijken.  

Alvast bedankt voor uw medewerking.  

Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe ouders die ons willen helpen bij het ‘luizen pluizen’. Als u 

interesse heeft om Denise Witteveen (moeder Kayleigh (groep 6/7) en Bradley (groep 1/2B) te     

helpen dan horen wij dat graag van u! 



 

Informatieavond 

Op woensdag16 oktober vindt onze jaarlijkse informatie– middag / avond plaats. U wordt tijdens dit  

moment geïnformeerd over alles wat er plaatsvindt in de groep van uw kind het komende schooljaar.  

Wij willen u naast informatie over het komende schooljaar ook informeren over ons thema-project  

Techniek, en u in de gelegenheid stellen de gemaakte werken van de kinderen te bezichtigen met   

betrekking tot dit thema-project en de Kinderboekenweek.  

Heeft u al eerder vragen? Schroom dan niet en neem contact met ons op! 

De ouders van leerlingen uit groep 8 worden al binnenkort voor een apart informatiemoment   

uitgenodigd door dhr. Robert Thran (voor dinsdag 1 oktober, afname NIO). U wordt dan  

geïnformeerd over de gang van zaken in groep 8 en de overgang naar het Voortgezet Onderwijs.   

Het is nog niet af maar… Wat is het nieuwe lokaal van 
groep 1/2C al mooi!! 



 

Jarigen September 

 

1 september  Jamie de Greef 

2 september  Can Mustafa Yunis 

4 september  Kyara van Wijk 

8 september  Cenn Buijks 

9 september  Lenn van Hofwegen 

15 september   Jari Mosselman 

15 september  Liz Boerrigter 

19 september  Viggo Witte  

22 september  Tijler de Haas 

24 september  Jurre Spijker 

29 september  Fenje Fleminks 

30 september  Elize Ploeg 

 

 

Nieuwe leerlingen 

De afgelopen week zijn Bram Hoang en  

Cenn Buijks gestart in groep 1/2. Ook Elize Ploeg 

komt al gauw bij ons wennen deze maand.  

 

Welkom Bram, Cenn en Elize!   

Wij wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd  

bij ons op school! 

Schoolmelk 

Op De Kluft is het mogelijk om uw kind schoolmelk aan te  

bieden van Campina. Dit kost zo’n € 0,28 per keer en kan online 

aangevraagd worden via www.campinaschoolmelk.nl. Meer  

informatie kunt u opvragen bij de directie! 

Jarigen Augustus 

 

1 augustus  Emil Chukov 

3 augustus  Pip Buitenkamp 

3 augustus  Awa Niang 

4 augustus  Morrison Salfischberger 

4 augustus  Jayce van Dalfsen 

5 augustus  Bradley Witteveen 

7 augustus  Rika Blankespoor 

10 augustus  Mats Gerssen 

11 augustus  Bram Hoang 

15 augustus  Andres van  

   Koningsbruggen 

20 augustus  Carlos van  

   Koningsbruggen 

25 augustus  Eva van Bijleveld 

29 augustus  Sophia Laan 

30 augustus  Senne Koenen 

 


