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Meesters– en Juffendag 30/06/2021 

Studiedag, 01/07/2021 

groep 1 tot en met 8 vrij 

Rapport mee 05/07/2021 

De kinderen gaan op  06/07/2021 

bezoek bij de nieuwe 

groep/ leerkracht 

Afscheid groep 8 07/07/2021 

Laatste schooldag, 09/07/2021 

les tot 12:00 uur! 

 

Nieuwsbrief  

Juli 

2021 

Einde schooljaar  

De laatste week voor de zomervakantie begint bijna en staat  
in het teken van groep 8. Hun laatste week op Duynvaerder!  

Er wordt een mooie week van gemaakt,  
met allerlei leuke activiteiten voor de  
leerlingen van groep 8.  

Op dinsdag gaat groep 8 naar de Klimvallei,  
met daarna iets lekkers. Op woensdag  
zal er een verrassingsactiviteit zijn en op 
woensdagavond is de afscheidsavond.  

W: https://duynvaerder.meerwerf.nl/ 

F: https://www.facebook.com/Duynvaerder/ 

Reminder meesters – 

en Juffendag 

Het einde van schooljaar 2020-2021 is in zicht. Nog anderhalve 
week en dan begint de zomervakantie. Deze laatste dagen zijn  
we druk bezig om het jaar af te ronden en tevens alweer vorm  
te geven aan het nieuwe schooljaar: 

Op dinsdag 6 juli gaan alle kinderen even kennismaken met  
hun nieuwe juf of meester. Verderop in deze brief vindt u de  
groepsverdeling voor volgend schooljaar. 

Op woensdag 7 juli gaan we afscheid nemen van de leerlingen van 
groep 8, omdat ze in augustus naar het voortgezet onderwijs gaan.  
Veel succes allemaal met deze nieuwe uitdaging!  

Op vrijdag 9 juli is dan echt de laatste schooldag. Groep 1 tot en 
met 8 heeft deze dag les tot 12:00 en daarna begint voor hen de 
vakantie!!! 

Schooljaar 2020-2021 was een bijzonder jaar. Corona heeft een 
behoorlijke invloed gehad op ons onderwijs en de organisatie 
daarvan. Maar ook voor u thuis was het soms ingewikkeld.  
We hebben  met elkaar voor flinke uitdagingen gestaan door  
de strenge maatregelen. Het afstandsonderwijs vraagt veel van 
kinderen en ouders. Gelukkig zijn er steeds meer versoepelingen. 
We hopen dat dit voortzet. Hoe het in en na de vakantie gaat is 
niet te voorspellen. 

Ik wens iedereen alvast een hele fijne en zonnige zomervakantie. 
Zorg goed voor elkaar, en blijf vooral gezond! Op maandag 23 hoop 
ik iedereen weer op school te verwelkomen! 

Alvast een fijne vakantie,  

juf Mariëlle 

Afscheid groep 8 

Op woensdag 30 juni is het Meesters– en Juffendag!  

Op deze dag worden de verjaardagen van de  
meesters en juffen van de Duynvaerder gezamenlijk 
gevierd en alle kinderen zijn uitgenodigd op dit 
feestje! Het thema/ de dresscode van het feestje  
is: ‘Gekke haren dag’.  

Het belooft een  leuke dag te worden, met gezellige 
activiteiten, zoals een speurtocht en straattheater 
(conform richtlijnen RIVM)! 

Cadeautip (niet verplicht!): de juffen en meesters 
zouden het leuk vinden om iets te krijgen dat zelf 
door uw kind(eren) is gemaakt.  

Om nu al duidelijkheid te geven over de start van  

het nieuwe schooljaar, heeft Meerwerf besloten 

dat de huidige maatregelen worden gehandhaafd 

tot de eerste drie weken na de vakantie. Dit geldt 

voor  alle Meerwerf scholen. Zo minimaliseren we 

de risico's direct na de vakantie.  

 

Kort samengevat betekent dit: 1,5 meter afstand 

houden, thuishouden van kind volgens de laatste 

beslisboom, zo min mogelijk ouders in de school 

en door gespreide ingangen naar binnen en naar 

buiten. Aan het begin van het nieuwe schooljaar 

informeren wij u hier verder over. 



Schooljaar 2020-2021 

Vakanties 

Herfstvakantie 16-10-2021 tot en met 24-10-2021 

Kerstvakantie 25-12-2021 tot en met 09-01-2022 

Voorjaarsvakantie 19-02-2022 tot en met 27-02-2022 

Paasvakantie 16-04-2022 tot en met 18-04-2022 

Meivakantie 23-04-2022 tot en met 08-05-2022 

Hemelvaartvakantie 26-05-2022 tot en met 29-05-2022 

Pinkstervakantie 04-06-2022 tot en met 06-06-2022 

Zomervakantie 16-07-2022 tot en met 28-08-2022 

Roostervrije dagen 

Maandag 6 december Groep 1 tot en met 8 

Woensdag 16 maart Groep 1 tot en met 8 

Vrijdag 15 april Groep 1 tot en met 8 

Dinsdag 7 juni Groep 1 tot en met 8 

De klassenverdeling voor het schooljaar 2021 - 2022 is bekend.  
Op dinsdag 6 juli zullen de leerlingen op kennismakingsbezoek gaan  
bij de nieuwe groep en leerkracht.  

Groep 1/2A:   Greta Kommers (ma-di-wo-do) 
    Dieuwke Medendorp (vrij) 
Groep 1/2B:   Amber Vermeulen (ma-vrij) 
w 
Groep 1/2A,B krijgt extra ondersteuning van Dieuwke Medendorp (do). 

W 
Groep 3:   Mark Dekker (ma-di-do-vrij) 
    Dieuwke Medendorp (wo) 
Groep 4:   Manon Apeldoorn (ma-di) 
    Cheryl van Dijke (wo-do-vrij) 
w 
Groep 3,4 krijgt extra ondersteuning van Cheryl van Dijke (di). 

W 
Groep 5:   Denise Vu (ma-vrij) 
Groep 6:   Iris Bekkenk (ma-vrij) 
w 
Groep 5,6 krijgt extra ondersteuning van Charles Holtslag. 

W 
Groep 7:   Regina van Hoek (ma-di-wo) 
    Claudia van Linge (do-vrij) 
Groep 8:   Edwin Volder (ma-di-wo) 
    Karin Hoornsman (do-vrij) 
w 
Groep 7,8 krijgt extra ondersteuning van Regina van Hoek (do)  
en Claudia van Linge (wo). 

w 
Leerkrachtondersteuner:  Tamara Kok 
Onderwijsassistent:  Sam van Baarsen 
Interne begeleiding:  Gerdien Koren 
Administratie   Galina Elzinga 
Directie:    Mariëlle Spelt 

Klassenverdeling 

Schooltijden, groep 1-8 

Maandag 08:30 tot 14:00 uur 

Dinsdag 08:30 tot 14:00 uur 

Woensdag 08:30 tot 14:00 uur 

Donderdag 08:30 tot 14:00 uur 

Vrijdag 08:30 tot 14:00 uur 

Vanaf 23 augustus 2021 starten we met bovenstaande (aangepaste) 
schooltijden. De schooltijden zijn anders dan u gewend bent. Denkt u 
op tijd aan eventuele wijzigingen in uw werk en of opvang? 

Bewegingsonderwijs 

Groep 1-2: Iedere dag (binnen of buiten) 

Groep 3: Dinsdag en vrijdag 

Groep 4: Dinsdag en vrijdag 

Groep 5:  Dinsdag en vrijdag 

Groep 6: Dinsdag en vrijdag 

Groep 7: Dinsdag en vrijdag 

Groep 8: Dinsdag en vrijdag 

Fijne vakantie en 
wij zien jullie op 

23 augustus 2021! 


