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Hartelijke groeten,
Schooljaar 2021-2022
Namens het team,
Vakanties:
de Boer 18-10 t/m 22-10
- Esther
Herfstvakantie:
- Kerstvakantie: 24-12 t/m 7-1
- Voorjaarsvakantie: 21-2 t/m 25-2
- Pasen: 15-4 t/m 18-4
- Meivakantie: 25-4 t/m 6-5
- Hemelvaart: 26-5 en 27-5
- Pinksteren: 6 - 6
- Zomervakantie: 18-7 t/m 26-8
Studiedagen:
- Woensdag 8 september
- Maandag 4 oktober
- Woensdag 10 november
- Woensdag 9 februari
- Donderdag 24 maart
- Maandag 4 april
- Vrijdag 24 juni

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij de laatste nieuwsbrief van het schooljaar in oude stijl.
Na de zomervakantie gaan we verder met een nieuw logo en een nieuwe stijl, passend bij
scholengroep Proceon.
De website is dan ook vernieuwd en zal open gezet worden.
Het afgelopen schooljaar:
Het was weer een bijzonder (school) jaar 2020-2021.
In augustus mochten we met elkaar starten en ondanks alle corona maatregelen hadden we
een fijne start. De kinderen kwamen via de rode loper juichend naar binnen.
De muzieklessen van juf Mylou werden ook weer opgestart.
Tussendoor waren daar ineens extra toetsen, omdat die vanwege corona niet meer in juli
gemaakt waren. En wat hebben de kinderen dat goed gedaan.
Ook konden alle atelier en technieklessen weer doorgaan.
In oktober vierden we de Kinderboekenweek, kreeg elke klas nieuwe boeken cadeau en
zongen en dansten we met elkaar op het lied van de Kinderboekenweek.
En wat een feest, weer een echt uitje met de bus! Alle klassen zijn met de bus op
museumbezoek geweest in Utrecht. Wat fijn dat alle hulpouders zo flexibel met eigen vervoer
kwamen. Ondertussen waren we als school ook goed bezig om de Vreedzame school te
implementeren en leerden we als team nog veel meer over begrijpend lezen.
Het werd kouder en Sinterklaas kwam in het land. Ook de intocht langs alle scholen in
Bussum was een groot feest. Op school hebben we het gevierd in de kuil en om dat Sint geen
handen mocht geven had hij een mooi “boks op een stok om zo iedereen gedag te zeggen.
Alle kinderen hebben leuke cadeautjes en surprises gekregen en gemaakt.
Na Sinterklaas werd de school omgetoverd in kerstsferen, wat een klus! Vanwege corona
mochten er maar weinig ouders helpen, maar het is gelukt. Dit jaar hopen we weer gezellig
met heel veel ouders samen de school te versieren.
En wat een domper…..net voor de kerstviering moesten alle scholen in het land hun deuren
sluiten vanwege corona en het stijgend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.
Nog snel hebben we een kerstlunch naar voren gehaald, zijn er allemaal werkboekjes in
elkaar gezet en moesten we weer aan de slag met het opzetten van het thuis- en online
onderwijs.
Na de kerstvakantie begonnen we het nieuwe jaar met noodopvang op school, online
onderwijs en thuisonderwijs. Wat vraagt dat veel van ouders, kinderen en leerkrachten. Maar
wat is het goed gegaan! Al snel wist iedereen waar en wanneer ze onderwijs online hadden,
was iedereen voorzien van een device en konden we thuis verder werken.
Wat was iedereen blij toen we weer naar school mochten.
De allereerste schooldag na de lock down gooide het weer roet in het eten. Op zondagavond
besloot ons bestuur alsnog de scholen nog een dag dicht te houden vanwege code rood en
moesten wij u dit vervelende nieuws brengen. Gelukkig gingen de deuren vanaf dinsdag weer
open.
Met elkaar weer in het ritme op school komen en toen weer een toets periode op een ander
moment in maart. Groep 8 kreeg de definitieve adviezen in februari en alle kinderen konden
zich gaan inschrijven op het voortgezet onderwijs, spannend!
Alle kinderen kregen weer een rapport mee naar huis en ondanks alle beperkingen op school
was het fijn en goed om weer samen naar school te gaan.
Op onze eigen pleinen hielden we in april de koningsspelen. Veel leuke, sportieve, spellen en
wat lekkers te eten en te drinken maakte het tot een leuke dag. Volgend jaar hopelijk weer op
de sportvelden!
Na de meivakantie gingen we alweer de laatste schoolweken van dit jaar in.
Het was spannend wat er mogelijk was voor kamp en schoolreis.
Onder strikte voorwaarden kon het kamp voor groep 8 doorgaan, wat een feest! Ze zijn er nog
steeds moe van.
Ondertussen werd duidelijk dat een groot schoolreisje niet mogelijk was. Daarom hebben we ,
in overleg met de MR , ervoor gekozen meerdere leuke en bijzondere activiteiten in en om de
school te organiseren zoals het schminken, de reptielendag, Mad Science, klimmen en
Monkey town. Steeds met veel lekkers erbij!
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Het idee is nu om in het nieuwe schooljaar meteen in september op schoolreisje te gaan!
Nu tegen het einde van het schooljaar hebben de kinderen de laatste cito toetsen van dit jaar gemaakt, heeft groep 7 de
voorlopige adviezen gekregen, heeft iedereen een rapport mee naar huis gekregen, is groep 8 hard aan het oefenen
voor de musical en nemen we met elkaar de laatste lessen door en ruimen we op.
Afgelopen dinsdag heeft iedereen ook kennis kunnen maken met de nieuwe klas en de meester of juf.
Gedurende het schooljaar hebben we ook weer mogen genieten van al het schoolfruit, feest gevierd met juf Anja en juf
Margriet die 40 en 25 jaar in dienst waren. Meester Edwin mogen verwelkomen, juf Rosemary weer terug zien komen
en heeft juf Wendy officieel haar diploma gehaald. Tijdens de gymlessen hebben we leuke gastlessen gehad op de
honkbalclub en judolessen in school.
En nu is het tijd van afscheid nemen, afscheid van juf Sabine, meester Edwin en onze stagiaires Floortje, Sofie en
Fabiënne. Voor sommigen van jullie ook afscheid van de lagere school: het afscheid van groep 8 met een prachtige
musical “Expeditie Beachclub “.
Het was weer een zwaar jaar met corona, maar toch ook een mooi en enerverend jaar!
In de nieuwsbrief bij de start van het schooljaar maakt u kennis met de nieuwe huisstijl en het nieuwe logo en kijken we
vooruit naar schooljaar 2021-2022.
Baby nieuws:
Hoera!!!
Afgelopen maandag is juf Denise bevallen van haar zoon James! Wat een prachtig nieuws.
Juf Denise, Daniël, James en grote zus Jill genieten van en met elkaar. Heel veel geluk samen!
Juf Anja:
Helaas is juf Anja nog ziek. Zij moet geopereerd worden aan haar darmen en daarna goed herstellen.
We hopen dat de operatie snel kan plaatsvinden en dat juf Anja goed en snel hersteld.
Ze heeft al veel lieve berichten mogen ontvangen.
Volgend schooljaar zal juf Myra gewoon starten in groep 4 en voor de eerste paar weken komt er, indien nodig, een
invaller voor juf Anja. Als er meer bekend is informeren wij de ouders van groep 4 hierover in de laatste week van de
vakantie.

Dan nu……
De laatste schooldagen en dan heerlijk zomervakantie.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en we zien jullie graag allemaal gezond en wel weer terug op school op
maandag 23 augustus. Alle kinderen ( en ouders) van groep 8 wensen wij ook een fijne vakantie en heel veel plezier en
succes op hun nieuwe school!
Namens het team,
Esther de Boer

