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(Nog) van harte gefeliciteerd allemaal!  

 

Verjaardagen 20 juni t/m 16 juli 2022 

Maandag 20 juni Finette werd 11 jaar Groep 7b 

 Bobbi werd 7 jaar  Groep 3b 

 Ryan werd 13 jaar Groep 8b 

Woensdag 22 juni Levon werd 12 jaar Groep 7b 

 Demi werd 12 jaar Groep 8b 

 Fleur werd 5 jaar Groep 1/2d 

 Juf Jessica werd 36 jaar  

Donderdag 23 juni Renzo werd 12 jaar Groep 8a 

Vrijdag 24 juni Hilde werd 9 jaar Groep 5b 

 Lione werd 13 jaar Groep 8b 

Zondag 26 juni  Dani werd 4 jaar Groep 1/2b 

Maandag 27 juni Samiya werd 8 jaar Groep 3a 

Dinsdag 28 juni Joshua werd 11 jaar Groep 7a 

Donderdag 30 juni Dunya werd 12 jaar Groep 8b 

Vrijdag 1 juli Salomé werd 5 jaar Groep 1/2b 

Zaterdag 2 juli Ayend werd 6 jaar Groep 1/2c 

Zondag 3 juli Yeva werd 5 jaar Groep 1/2b 

Dinsdag 5 juli Hailey werd 5 jaar Groep 1/2c 

 Luuk werd 12 jaar Groep 8a 

 Thies werd 13 jaar Groep 8a 

Woensdag 6 juli Fay werd 8 jaar Groep 4b 

Donderdag 7 juli Safouane werd 11 jaar Groep 7a 

Vrijdag 8 juli Lieve werd 8 jaar Groep 8a 

 Sven werd 5 jaar Groep 1/2c 

Zaterdag 9 juli Aurora werd 13 jaar Groep 8b 

 Abdullah werd 10 jaar Groep 5b 

Maandag 11 juli Damin werd 8 jaar Groep 4b 

 Junior werd 6 jaar Groep 1/2a 

 Meester Mike werd 25 jaar Groep 

 Juf Loes werd 35 jaar Groep 

Woensdag 13 juli Milou werd 8 jaar Groep 4b 

Donderdag 14 juli Anouk werd 12 jaar Groep 8a 

 Juf joyce werd 27 jaar Groep 

Vrijdag 15 juli Alexia wordt 9 jaar Groep 5b 

 Aahil wordt 11 jaar Groep 7b 

Zaterdag 16 juli Demelza wordt 11 jaar Groep 7a 

 Giomar wordt 8 jaar Groep 4b 

 Elisa wordt 8 jaar Groep 3a 

 Julia wordt 8 jaar Groep 3a 
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Inhoud 
 Verjaardagen (pag. 1) 

 Inhoud (pag. 2) 

 Agenda (pag. 2) 

 Meester Tim aan het woord (pag. 2/3) 

 Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023 (pag. 4) 

 Afscheid van de groepen 8 (pag. 5) 

 Lustrumfeest (pag. 6) 

 Activiteiten in de zomervakantie (pag. 7) 

 

Agenda 

Vrijdag 15 juli Vanaf 11.15 uur Afscheid van kinderen uit groep 8 

12.00 uur Start Zomervakantie: Alle kinderen vrij 

Zaterdag 16 juli t/m 

zondag 28 augustus 

ZOMERVAKANTIE! 

Maandag 29 augustus Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 

 

Meester Tim aan het woord 

Het schooljaar zit er na vandaag weer op. Het was een bewogen schooljaar met toch weer een 

stevige staart Corona, maar vanaf de voorjaarsvakantie was alles gelukkig weer redelijk normaal. 

Het was fijn om u als ouders/verzorgers weer in de school te hebben, zodat het weer makkelijker 

was om af en toe even kort onderling iets uit te wisselen. We voelen het daarin echt als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid om uw kind op de best mogelijke manier door de 

basisschooltijd heen te helpen. Daar hebben we u echt  bij nodig! 

Corona steekt natuurlijk momenteel al weer behoorlijk de kop op, wat Tabitha ook niet 

onopgemerkt voorbij is gegaan, maar in de plannen van de regering blijven de scholen in alle 

scenario’s (eventueel aangepast) open, dus ook komend schooljaar zullen er nog genoeg 

uitdagingen zijn. In de brief van gisteren van het bestuur heeft u kunnen lezen dat we alle kinderen 

vandaag een zelftest meegeven. Het zou fijn zijn als u uw kind voor de start van het schooljaar nog 

een keer een test kunt laten doen, zodat we schooljaar 2022-2023 in ieder geval zo coronavrij 

mogelijk kunnen beginnen. Daarnaast zal de samenwerking met De Wilgen verder geïntensiveerd 

worden, krijgen we nieuwe rekenmethodes (met veel aandacht voor bewegend leren), willen we 

graag de kinderen meer inzicht geven in hun eigen leerproces, zal er veel aandacht zijn, met 

behulp van de NPO-gelden, voor de basisvakken en zullen we burgerschap, Kanjertraining en ‘De 
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Gezonde School’ verder borgen binnen onze school. Ook volgend jaar dus nog voldoende 

uitdaging! 

Terugkijkend op afgelopen schooljaar hebben we: 

• Voor de kinderen een prachtig lustrumjaar gehad met een knallende aftrap met een steelband, 

vervolgens elke maand een feestelijke activiteit en een muzikale afsluiting met de 

KlankenKaravaan, die ons meenamen op een muzikale wereldreis (hierover later in deze 

nieuwsbrief meer); 

• Een volledig nieuw schoolplein gerealiseerd (ons BLOEI-plein), met een behoorlijk stuk 

uitbreiding aan de andere kant van de school, dat onze kinderen uitnodigt om Bewegend te 

Leren, te Ontdekken en te Ervaren en bovendien, met het Fuzefield, nog Interactief is ook; 

• Een nieuwe geïntegreerde Technisch/Begrijpend Lezen-methode (Estafette 3) -

geïmplementeerd, waarbij we van de kinderen ervaren dat dit onderdeel leuker geworden is; 

• De keuze gemaakt voor nieuwe rekenmethodes (Semson in 3 en Wereld in Getallen in 4 t/m 

8), waarin bewegend leren ook weer een belangrijke rol speelt; 

• Voor het eerst meegedaan met de avondvierdaagse in Floriande met maar liefst 180 (!) 

meelopende kinderen 

• Voor het eerst gewerkt met een Bewegend Leren-specialist (Mike Rietbergen), die een mooie 

klapper heeft ontwikkeld voor alle groepen, om dit te gebruiken tijdens de lessen; 

• Verder gewerkt aan onze doorgaande lijn op het gebied van instructie (hiervoor gebruiken we 

het EDI-model); 

• De opleidingen van vier specialisten gefaciliteerd, die volgend schooljaar, met hun nieuw 

opgedane kennis, hun aandachtsgebied verder kunnen verdiepen (twee taalcoördinatoren 

(Joyce en Caroline), een hoogbegaafdheidsspecialist (Salomé) en een remedial teacher 

(Sanne); 

• ……..maar vooral weer twee fantastische musicals binnen school uitgevoerd, waarbij we 

apetrots zijn op de leerlingen uit groep 8 die ons na vandaag gaan verlaten. Zij hebben echt de 

show gestolen 😊! 

Zoals ik mijn verhaal begon zien we volgend jaar nog 

genoeg uitdagingen, maar eerst gaan we vakantie vieren. Je 

merkt dat iedereen daar ook aan toe is na een bewogen 

jaar, maar wel een jaar waar we, denk ik, alles uitgehaald 

hebben, wat mogelijk was. Namens het team wens ik u een 

hele fijne zomervakantie en wij ontmoeten u graag weer 

vanaf 29 augustus met de kinderen in hun nieuwe klas!  

Tim Klazinga 
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Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023 

We hebben het een en ander aangepast rondom de jaarkalender. Daarom zal deze pas in het begin 

van volgend schooljaar volledig online zijn (via Parro). Omdat we al meerdere vragen van ouders/ 

verzorgers hebben gekregen over vakanties en studiedagen, zetten we deze hieronder nog even 

op een rijtje: 

Studiedagen/didactische dagen: 

• Woensdag 21 september 2022; 

• Vrijdag 11 november 2022;  

• Maandag 5 december 2022; 

• Woensdag 15 februari 2023 

• Donderdag en vrijdag 23 en 24 februari 2023; 

• Dinsdag 11 april 2023; 

• Maandag: 26 juni 2023. 

 

Vakanties 

• Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 2022 

• Kerstvakantie: 27 december 2022 t/m 6 januari 2023 

• Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2023 

• Pasen: vrijdag 7 t/m maandag 10 april 2023 

• Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 

• Hemelvaart: Donderdag en vrijdag 18 en 19 mei 2023 

• Pinksteren: Maandag 29 mei 2023 

• Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 2023 

 

Daarnaast zijn de kinderen vrijdag 23 december 2022 en vrijdag 21 juli 2023 om 12.00 vrij i.v.m. de 

Kerst- en de Zomervakantie 
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Afscheid groepen 8 

Afgelopen dinsdag en woensdag was het weer zo ver: De afscheidsmusical van de onze groepen 8.  

Het was superfijn dat het weer binnen 

school kon en alle leerkrachten op het 

hoofdgebouw (en de kinderen trouwens 

ook) kenden alle liedjes inmiddels uit 

hun hoofd 😊. 

Beide groepen speelden dezelfde 

musical met de toepasselijke titel: ‘Wie steelt de show?’.  

Het antwoord op deze vraag was op beide 

avonden heel duidelijk: De kinderen stalen de 

show! De juffen hadden samen met de 

kinderen er keihard aan gewerkt om er een 

‘gelikte’ voorstelling van te maken en dat is 

gelukt! Gelukkig hebben we de foto’s nog 😊. 

 

Na de voorstelling hadden de leerkrachten nog allerlei verrassingen voor de 

kinderen, waarbij ze onder andere, en ook de ouders, onder luid applaus van 

de leerkrachten, als echte sterren via de rode loper werden binnengehaald. Juf 

Amina en juf Tamara hadden een prachtig duet 

voorbereid en natuurlijk werden alle kinderen nog 

even persoonlijk toegesproken. Er was weer veel 

hilariteit over de door de ouders aangeleverde foto’s 

van de kinderen, waarbij de ouders 

natuurlijk weer knotsgekke foto’s hadden aangeleverd. 

We wensen onze Kanjers uit groep 8 ontzettend veel succes 

op hun nieuwe school en hopen natuurlijk dat ze af en toe nog 

eens op hun ‘oude’ basisschool langskomen, om te vertellen 

hoe goed het met ze gaat! 
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Lustrumfeest 

Op woensdag 6 en donderdag 7 juli hebben we vanwege ons lustrumjaar met alle groepen een 

wereldfeest gevierd. We zijn met elkaar 's middags op muzikale wijze de wereld rond gegaan! 

Daarbij hebben we diverse continenten aangedaan.  Door middel van een workshop hebben alle 

groepen muziek uit hun continent  aangeboden gekregen en geoefend. Daarnaast hebben de 

kinderen geknutseld om de voorstelling aan te kleden en nog leuker te maken.  

  

De kleuters kwamen 

in een Chinese 

optocht voorbij en 

lieten ons horen, dat 

ze ook een woordje 

Chinees hadden 

geleerd! De groepen 

3 en 4 zijn op reis 

geweest naar 

Australië en lieten ons een liedje horen over de kangoeroe, de 

emoe en de kaketoe. Zelfs het instrument, de didgeridoo, werd 

bespeeld en er werd gedanst. De reis werd met de groepen 5 en 6 

vervolgd naar Zuid- Amerika en wel naar Brazilië. Door de kinderen werd een grote sambaband 

gevormd, die ons verraste met geweldige muziek!  

Als laatste lieten de kinderen van groep 7 en 8 ons swingende Afrikaanse muziek horen, waarbij ze 

gebruik maakten van allerlei percussie-

instrumenten. Al met al waren het 2 geslaagde voorstellingen. Wij bedanken hierbij ook het 

publiek, die op beide dagen met velen zijn komen kijken! 

 



                                                                   

                                 
                         14 

 
 
 
 
 
 

7 
 

 

Activiteiten van buurtcentra in de zomervakantie  

Als u dit jaar niet op vakantie gaat, hebben wij een aantal activiteiten onder elkaar gezet, waar u 
uw kinderen binnen Hoofddorp naar toe kunt laten gaan: 

• Via Maatvast worden verschillende kinderactiviteiten aangeboden in Hoofddorp. Een flyer met 
de data waarin u bij de verschillende wijkcentra terecht kunt is als bijlage toegevoegd. Tevens 
zit er een uitgebreidere bijlage bij van onze buren, De Amazone; 

• Sportservice Haarlemmermeer heeft ook een aanbod: 

Sport, spel en beweeg evenementen tijdens schoolvakanties - Team Sportservice 

Haarlemmermeer 

• Hoofddorp aan Zee (is wel iets duurder): 

Hoofddorp aan Zee 8-12 jaar | Pier K (pier-k.nl) 

  

 
 

https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/project/sport-en-spel-tijdens-schoolvakanties-kinderen/
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/project/sport-en-spel-tijdens-schoolvakanties-kinderen/
https://www.pier-k.nl/cursussen/detailpagina/q/idcursussen/848/p/1/titel/hoofddorp-aan-zee-8-12-jaar

