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Belangrijke data 
 

17 augustus   Eerste schooldag 

20 augustus   Luizencontrole 

25 augustus   AC - openingsbijeenkomst nieuw schooljaar 

    (Aanvang 18.00 uur) 

26 augustus   Schoolfotograaf 

31 augustus   Start afname CITO 

14 september   Aanvang openingsthema ‘En toen’! 

23 september   MR - bijeenkomst locatie ’t Tuselant 

    (Aanvang 19.15 uur) 

30 september   Opening Kinderboekenweek  

5 oktober   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

7 oktober   Informatiemiddag / avond alle groepen 

12 - 16 oktober  Herfstvakantie 

19 oktober   Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

We zijn weer begonnen…! 

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

wensen iedereen weer veel leerplezier bij ons op school! 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 26 augustus komt de schoolfotograaf  bij ons op bezoek! Helaas gaat het dit schooljaar 

iets anders dan anders, vanwege alle Corona - maatregelen: 

 U bent van ons gewend broertjes en zusjes te kunnen laten fotograferen die niet bij ons op 

school zitten. Omdat ouders de school niet in mogen is dit helaas voor dit schooljaar afgeblazen.  

Natuurlijk gaan de huidige leerlingen, broertjes / zusjes die wel bij ons op school zitten samen op 

de foto,  gevolgd door portret- en klassenfoto’s.  

 Ook de opmaak van de klassenfoto’s is dit jaar gewijzigd (heel jammer!!) door Corona. Wij zullen 

op een later moment onderzoeken of de mogelijkheid bestaat ECHTE groepsfoto’s te realiseren.  

Of u wel of niet bestelt is later natuurlijk geheel aan u. (Na)bestellingen kunt u t.z.t.  regelen via de in-

ternetsite van de fotograaf.  Bestellingen worden daarna per post bezorgd. Indien 

u thuis niet over internet beschikt, 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  

Wanneer u graag met een van de leerkrachten over uw zoon / dochter wilt praten bent u na schooltijd 

van harte welkom op school. 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 

Loes Hoek    loeshoek@kluft.meerwerf.nl 

Yorick Voormanns   yorickvoormanns@kluft.meerwerf.nl 

Melanie Kok    melaniekok@kluft.meerwerf.nl 

Youri Opmeer    youriopmeer@kluft.meerwerf.nl 

Suzanne Bruggink   suzannebruggink@kluft.meerwerf.nl 

Sandra van Beek   sandravanbeek@kluft.meerwerf.nl 

Kirsten Bezem    kirstenbezem@kluft.meerwerf.nl 

Robert Thran    robertthran@kluft.meerwerf.nl 

Rick Jonker    rickjonker@kluft.meerwerf.nl 

Edith Gerssen    ib.tuselant@kluft.meerwerf.nl 

Hannah Paarlberg   hannahpaarlberg@kluft.meerwerf.nl 

Titia Rinses    titiarinses@kluft.meerwerf.nl 

Annemieke Hoogschagen  directie@kluft-tuselant.meerwerf.nl 

 Corona-maatregelen 

Naast de schoolfotograaf zijn er nog meer zaken die aandacht vragen rondom Corona: 

 De informatiemiddag /avond staat gepland op 7 oktober. Wij denken momenteel na over hoe 

deze middag / avond (digitaal?) vorm te geven. Zodra we weten hoe informeren wij u; 

 Het naar school brengen / ophalen van de kinderen. Het is druk in de Lombokstraat. Het gaat al 

beter ten opzichte van de eerste schooldag, en we begrijpen het helemaal dat er veel ouders / 

verzorgers de eerste dagen meekomen met het naar schoolbrengen. Toch wil ik u nu met klem 

verzoeken zoveel als mogelijk alleen te komen, en indien mogelijk uw zoon / dochter alleen naar 

/ van school te laten gaan. Neem afscheid en ga direct naar huis. Zo houden we afstand en    

blijven we gezond!! 

 



Schoolvakanties en studiedagen schooljaar ‘20-’21 

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

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

 

Herfstvakantie  12-10-2020 t/m 16-10-2020  Studiedagen: 

Kerstvakantie   21-12-2020 t/m 01-01-2021  Maandag 5 oktober 

Voorjaarsvakantie  22-02-2021 t/m 26-02-2021  Maandag 19 oktober 

Paasvakantie   05-04-2021    Vrijdag 29 januari 

Meivakantie   26-04-2021 t/m 07-05-2021  Vrijdag 2 april 

Hemelvaart   13-05-2021 t/m 14-05-2021  Vrijdag 21 mei 

Pinkstervakantie  24-05-2021    Vrijdag 18 juni 

Zomervakantie  12-07-2021 t/m 20-08-2021  Vrijdag 9 juli 

Cito-toetsen 

Na zorgvuldig overleg hebben we vorig schooljaar als team met elkaar besloten de Cito-toetsen voor 

de groepen 4 - 8 in principe af te nemen in dit nieuwe schooljaar (week 3 en 4). Door de gekke      

omstandigheden van de afgelopen periode denken we dat de resultaten ons nu meer zullen            

opleveren. Zo kan vervolgens direct worden verdergegaan met eventuele opgespoorde hiaten  /    

verdieping van leerstof door een voorsprong. Wij zullen u informeren over de behaalde resultaten   

tijdens de eerste ronde gesprekken met de ouders en verzorgers, gepland na de herfstvakantie. 

Even voorstellen…! 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Jessica Maarsen, 29 jarige pabostudent en sinds kort 

onderwijsassistente bij de onderbouw. Deze functie bekleed ik op 

de woensdag en daarnaast ben ik er op de vrijdag als stagiaire bij 

groep 1/2a. Ook werk ik twee dagen als onderwijsassistente op 

Meerwerf basisschool De Vloedlijn.  

Dit jaar ga ik alweer naar het derde jaar van de Pabo, welke ik in 

deeltijd volg en zal mij de laatste twee jaar verdiepen in het jonge 

kind. Ik hou van zingen, dansen, acteren en knutselen, dus kan ik 

mij helemaal uitleven bij de kleuters! Ook lees ik graag en sta ik altijd open om nieuwe dingen te leren.  

 

Ik kijk er erg naar uit om met jullie samen te werken en jullie te leren kennen!  

 

Groetjes Jessica 

 



 

    Nieuwe leerlingen! 

De afgelopen week zijn er een hoop nieuwe leerlingen gestart: 

 

- Bruce de Geus en Daley de Jong (groep 1-2A) 

- Stella van Bremen, Otis ter Veld, Eva Hulzebos (groep 1-2B) 

- Waylen van den Braak en Boris - Levi Sterk (groep 1-2C) 

- Layla Los en Timiro Cansuur (groep 4-5) 

- Djulin Oele, Fiene ter Veld en Sam Tesselaar (groep 5-6) 

- Aniek Tesselaar (groep 8) 

 

Finnik Bron, Hannah Molenaar en Flynn Leeflang komen de komende tijd in onze kleutergroepen  

wennen. 

 

Wat zijn wij blij met zoveel nieuwe leerlingen, welkom allemaal!!  

Wij wensen jullie een superfijne en leerzame tijd bij ons op school! 

Jarigen Augustus 

 

1 augustus  Emil Chukov 

1 augustus  Eva Hulzebos 

4 augustus  Jayce van Dalfsen 

5 augustus  Bradley Witteveen 

7 augustus  Rika Blankespoor 

8 augustus  Waylen van den Braak 

9 augustus  Stella van Bremen 

10 augustus  Mats Gerssen 

10 augustus   Joey Boot 

10 augustus  Fiene ter Veld 

11 augustus  Bram Hoang 

12 augustus  Bruce de Geus 

15 augustus  Andres van  

   Koningsbruggen 

17 augustus  Boris - Levi Sterk 

18 augustus  Hannah Molenaar 

20 augustus  Carlos van  

   Koningsbruggen 

25 augustus  Eva van Bijleveld 

29 augustus  Sophia Laan 


