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Belangrijke data 

1 - 5 juli   Oudergesprekken 

10 juli    Musical groep 8 

    09.00 uur: Alle kinderen 

    18.30 uur: Ouders / verzorgers 

11 juli    Laatste schooldag 

12 juli    Eerste dag van de zomervakantie; alle leerlingen 
    zijn vrij 

26 augustus   Eerste schooldag 

4 september   Schoolfotograaf 

9 september   Start thema Het Beweegt  

10 september   1e AC vergadering 

 

Bericht van Annemieke 
Zo vertel je vrolijk op donderdagmiddag wat voor leuke dingen je allemaal gaat doen tijdens een 

zonnig weekend aan je leukste collega’s. Nog geen drie uur later moet je plotseling afscheid nemen 

van ‘jouw wereld’. 

Rick was in korte tijd ‘mijn wereld’ geworden, vanaf augustus 2018. We zouden gaan samenwonen. 

Sinds die maandag hing het verhuurbord op mijn voorkamerraam.  

Graag wil ik via deze weg iedereen bedanken voor alle lieve berichtjes, mooie kaartjes en prachtige 

bloemen. En natuurlijk de aanwezigheid van een aantal ouders tij-

dens de uitvaart. Dit doet allemaal zoveel goeds! Daarnaast wil ik 

mijn teamleden bedanken. Dat het kanjers zijn wist ik natuurlijk al-

lang, maar ze hebben ook nu maar weer bewezen dat een directielid 

eigenlijk overbodig is op De Kluft in deze samenstelling. Ze regelen 

alles perfect zelf. Omdat ik het vooral een fijne werkplek vind en  

Meerwerf gewoon vindt dat iedere school een directeur nodig heeft , 

kom ik natuurlijk terug op De Kluft . Ik zou de knuffels van al die lieve 

kleuters, of die oudere praatjesmakers toch voor geen goud willen missen! Eerst ga ik nog even genie-

ten van een fantastische roadtrip door Noorwegen die ik samen met Rick heb uitgestippeld. Mijn zus-

sen gaan mee, dus het wordt een echt, bijzonder familieavontuur. Voor nu wens ik iedereen een hele 

fijne vakantie. Geniet, maak veel  foto’s van elkaar en kom vooral weer heelhuids terug. Ik zie iedereen 

heel graag weer terug op maandag 26 augustus!  

Veel liefs, 

Annemieke Hoogschagen 



Formatie komend schooljaar 
 
Wij zijn blij dat wij voor het volgend schooljaar de formatie rond hebben.. Zoals u ziet hebben we alle 

plekken op kunnen vullen en daar zijn wij heel blij mee. Meester Yorick, bij de meeste van u al bekend 

omdat hij nu als onderwijsassistent bij ons werkzaam is in groep 1/2A, gaat 2 dagen in de week werken 

in groep 1/2 B naast juf 

Loes. We hebben een 

nieuwe leerkracht 

aangetrokken voor groep 

1/2 C, Juf Lisanne, en zij 

gaat 2 dagen werken naast 

Juf Melanie. Juf Lisanne 

stelt zich hieronder aan u 

voor. Verder is Juf Kirsten 

geslaagd voor haar PABO 

diploma en gaat volgend 

schooljaar bij ons aan de 

slag. Zij staat 1 dag in de 

week in groep 8 naast 

meester Robert en 

afwisselend 1 á 2 dagen in 

de week in groep 4/5 naast Juf Suzanne.  

Studiedagen schooljaar 2019-2020 
 Bij deze nieuwsbrief ontvangt u van ons de jaarplanner, maar in deze nieuwsbrief delen wij alvast de 

studiedagen voor het komend schooljaar met u, zodat u deze in uw agenda kunt noteren. Alle kinderen 

zijn deze studiedagen vrij. 

  Ma Di Woe Do Vrij 

Groep 1/2a Juf Hilda Juf Hilda Juf Hilda Juf Hilda Juf Hilda 

  

Groep 1/2b Meester 

Yorick 

 Meester 

Yorick 

Juf Loes Juf Loes Juf Loes 

  
Groep 1/2c Juf  

Melanie 

 Juf  

Melanie 

 Juf  

Melanie 

Juf      

Lisanne 

Juf  

 Lisanne 

Groep 3/4 Meester 

Youri 

Meester 

Youri 

Meester 

Youri 

Meester 

Youri 

Meester 

Youri 

Groep 4/5 Juf      

Kirsten 

Juf       

Suzanne 

Juf       

Suzanne 

Juf      

Suzanne 

Juf     

Suzanne 

Groep 6/7 Juf      

Simone 

Juf      

Simone 

Juf      

Simone 

Juf      

Simone 

Juf     

Simone 

Groep 8 Meester 

Robert 

Meester 

Robert 

Juf    Kir-

sten 

Meester 

Robert 

 Meester 

Robert 

Juf Lisanne stelt zich voor 

Hoi, mijn naam is Lisanne Spijker-Zijderlaan.  

Ik ben getrouwd met Roel Spijker en wij hebben twee kinderen; Eline in groep 5 en Jurre 

in groep 1. Ik hou van gezelligheid zoals koken en eten met vrienden/familie, naar de bioscoop gaan en 

spelletjes spelen. Ook vind ik het heerlijk om te wandelen in de natuur en ben gek op lezen.  

Het is alweer 9 jaar geleden dat ik als leerkracht werkte op een basisschool. Daarna heb ik met veel ple-

zier op het asielzoekerscentrum gewerkt.  

Hoewel ik er dus “even” tussenuit ben geweest als leerkracht, zal ik vanaf het nieuwe schooljaar het   

onderwijsland weer gaan ontdekken en mag ik starten in groep 1/2 C.  

We gaan er samen een mooie tijd van maken! 

 Woensdag 25 september 2019                                   

 Vrijdag 31 januari 2020                                               

 Woensdag 11 maart 2020                                           

 Vrijdag 10 april 2020 [= Goede Vrijdag] 

 Vrijdag 24 april 2020 

 Vrijdag 12 juni 2020 

 Vrijdag 3 juli 2020 

 



Scholierenveldloop 

TOPPERS !! Wat hebben de kinderen goed gelopen tijdens de 

scholierenveldloop!  

Daniël uit groep 8 heeft de 2e plaats behaald, Karlijn uit groep 8 

de 1e plaats en Sofie uit groep 5 de derde plaats!  

Aan al onze lopers: “YOU ARE ALL WINNERS !!” 

 

Schoolhandbal 
 
Op zaterdag 22 en 29 juni vond het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi plaats. Onze teams zijn helaas 

niet in de prijzen gevallen, maar wat hebben ze 

knap gespeeld! Graag bedanken wij Liane Post 

voor de training en coaching. Jongens en meis-

jes, jullie hebben allemaal TOP gespeeld! 

 

 

Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Weer of geen weer, het schoolreisje was geslaagd!! Een beetje regen 

in Hoenderdaell hield ons niet tegen. Gelukkig 

hebben we het in Artis droog gehouden en was het 

prachtig weer . 

Aan alle begeleiders die mee waren....  

BEDANKT !!  

Wij kijken terug op een fantastisch schoolreisje.  

 

Schoolkamp groep 8 

Drie dagen op kamp met groep 8. Dagen die gevuld zijn met allerlei leuke activiteiten zoals meevaren 

met de garnalenkotter, een nachtspel in een donker bos en een bezoek aan de Bonte Belevenis. 

Schoolkamp is natuurlijk altijd een feestje... maar het mooie weer maakte het wel extra fijn hoor!!! Als 

klap op de vuurpijl kwam de moeder van Karlijn, Daniëlle Vaessen, de eerste avond langs met een 

heeeeeerlijke verkoelende verrassing!! Superbedankt IJsparadijs Den Helder!!!                                                             

Kortom: Een schoolkamp to remember !!   

 

https://www.facebook.com/IJsparadijsDH/?__tn__=K-R&eid=ARCT-j8AVfTsQkr4m6E_JXwhC8ng5erIb1XEJpANKTNb-BAXUEh39UIz5ZKvDjORjuvFkngyK7urbAdW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjOrEvvgxy_BAGotbRnDHSJ8ncEb3wIv4MNWG6wFQaWG2e1zPGHtgEayY__YX7Ve_C4pvWLvZLXHmP5f805sTGgN8


Bezoek Koninklijke Marine 
 
Kom aan boord... trossen los !!! 

Groep 6/7 werd 13 juni  opgehaald door een bus van 

de Koninklijke Marine en mocht aan boord van het 

marineschip Johan de Witt. De kinderen kregen een 

rondleiding en hebben in de kombuis cup cakes gemaakt. Ook was de lunch volledig verzorgd. 

Wij zeggen... een geslaagde dag!!   

Ouderbedankmiddag 

Op donderdagmiddag 27 juni  hebben wij een bedankmiddag georganiseerd voor alle ouders 

en verzorgers die ons dit schooljaar weer enorm hebben geholpen. Kon u er onverhoopt niet bij 

aanwezig zijn in verband met werk of andere bezigheden dan willen wij u bij deze bedanken 

voor alle inzet. Zonder u hadden we zo’n fijn schooljaar niet mogelijk kunnen maken! 

Gouden Griffel, Gouden Stem, Gouden Penseel 
De winnaars zijn bekend !! Van harte gefeliciteerd winnaars van Het Gouden penseel, De Gouden Grif-

fel en De Gouden Stem. 

Ook alle andere kinderen hebben het fantastisch gedaan. Wat een talenten hebben wij op De Kluft.  

Afscheidsmusical groep 8 
Woensdag 10 juli treedt groep 8 op met de afscheidsmusical “De beer is los”.  ‘s Morgens 

voeren zij de musical op voor alle leerlingen van onze school en ‘s avonds is het optreden 

voor vaders, moeders, opa’s en oma’s. Altijd weer een spannend moment voor onze kan-

jers van groep 8. De aanvang ‘s avonds is 18.30 uur! Graag willen wij u er op attent maken 

dat de voorste rijen met stoelen alleen bestemd zijn voor ouders van de kinderen van groep 

8. Wij willen graag dat ouders in ieder geval hun eigen kind goed kunnen zien. Bedankt 

voor uw medewerking! 



 

Jarigen! 

1 juli  Sem Kroos 

  Kimberly Schoorl 

7 juli  Niels Reuvers 

  Bart van Vliet 

10 juli  Lotte van de Westelaken 

12 juli  Ivy Wilhelm 

16 juli  Jason Schenk 

18 juli  Wietse Louwerens 

19 juli  Callum van der Hert 

23 juli   Mees van der Wal 

27 juli  Mik Marsman 

  Jayvey Zoutzeling 

31 juli  Tess Schaatsenberg 

  Eline Spijker 

1 augustus Emil Chukov 

  Lisa Geus 

3 augustus Pip Buitenkamp 

  Awa Niang 

  

Allemaal namens team De 
Kluft: 

Van harte gefeliciteerd!  

 

 

 Nieuwe leerlingen 

Jet Couwenberg, Daley Kunnen, Jesse Mastemaker en 

Imra Rustema zijn gestart bij ons in groep 1.  

Ilana, Noah, Bradley, Morrison, Jayce, Eva, Sophia en 

Mats worden in of na de vakantie 4 jaar. Zij komen al vlug 

bij ons op school wennen of hebben de wendagen be-

zocht.  Kyle komt van een andere school en gaat na de 

vakantie bij ons beginnen in groep 2. 

Welkom bij ons op school Ilana, Noah, Bradley, Morrison, 

Jayce, Eva, Sophia, Mats en Kyle heel veel (leer)plezier 

Zomervakantie van 12 juli t/m 22 augustus 

Namens het team van De Kluft wensen wij alle leerlingen en hun ou-

ders/verzorgers een hele fijne zomervakantie met veel zon en plezier.                     

Allemaal graag weer  tot ziens op maandag 26 augustus 2019!! 

Social Schools 
  
Na de zomervakantie starten we met Social Schools, een online communicatieplatform voor het 

basisonderwijs. Binnen een beschermde, afgesloten omgeving communiceert de school met ou-

ders.  

Bij aanmelding wordt u gekoppeld aan de groep(en) van uw kind(eren) zodat u automatisch de 

berichten van deze groep(en) ontvangt. Daarnaast ontvangt u algemene mededelingen van onze 

school. U kunt Social Schools gebruiken via een website of via een app voor smartphone of ta-

blet. Als u geen gebruik maakt van de app, dan is het mogelijk de berichten binnen te laten ko-

men via de mail. 

Met Social Schools kunt u dus altijd op de hoogte zijn en weet u wat er gaande is op school en in 

de groep.  

Aan de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor het aanmaken van een 

account in Social Schools via het e-mailadres dat op school bekend is.  

 

Gezocht: overblijfouders!!!!! 
 
Om de lunch zo goed mogelijk te laten verlopen zijn wij 

nog op zoek naar vrijwilligers (tegen een kleine vrijwil-

ligersvergoeding). Heeft u belangstelling of kent u iemand 

die ons van dienst zou kunnen zijn? En bent u / is diege-

ne bereid een kleine (door de school bekostigde) cursus 

te volgen? U kunt voor meer informatie terecht bij juf 

Edith. Bedankt! 




