
 

 
 

MAANDBRIEF september 2020 

Weer begonnen 
Maandag  17 augustus was het weer zover. De eerste 
schooldag van het nieuwe schooljaar. Voor veel 
kinderen en ouders (maar ook leerkrachten) een 
spannende dag. Na zo’n lekkere, lange, vakantie is het 
best wennen als je weer de hele dag in de klas hard 
moet werken. Maar natuurlijk mochten eerst de 
vakantieverhalen worden verteld. We hopen dat 
iedereen een goede start heeft gemaakt en wensen 
alle kinderen en ouders een heel fijn en gezond 
schooljaar toe! 

Schoolontwikkelingen  
Geplande onderwijskundige ontwikkelingen voor het 
schooljaar 2020-2021: 
● We gaan talentontwikkeling verder uitdiepen. Elk 

kind heeft talenten die het verdienen verder 
ontwikkeld en benut te worden. Deze talenten 
geven het kind eigenheid, maken het krachtig en 
zijn het vertrekpunt voor leren. Maar deze talenten 
liggen niet altijd aan de oppervlakte – pas als ze 
gezien worden, kunnen ze echt benut worden. Wij 
gaan dit schooljaar met alle kinderen 
talentgesprekken voeren, talentposters maken en 
in twee periodes van vijf weken  gaan we werken 
met talenturen door de hele school. 

● Digitaal onderwijs (gepersonaliseerd leren m.b.v. 
chromebooks en tablets), met de bedoeling om het 
dit schooljaar door te trekken naar de groepen 1 
t/m 3. Vanaf januari 2021 is er geld beschikbaar 
om de benodigde chromebooks en tablets aan te 
schaffen.  

● Werken met onderwijsplannen.   
Om planmatig te kunnen werken maken we 
onderwijsplannen. In een onderwijsplan komen 
per  
 
 

 
 
 
vakgebied afspraken te staan over de opbrengsten 
die we willen nastreven, de school ambities en de 
manier waarop het onderwijs passend wordt 
gemaakt op de hele schoolpopulatie, rekening 
houdend met de onderwijsbehoeften van de 
kinderen. 

● Vervolg  “Ontwikkelplan rekenonderwijs”.  
Hiervoor gebruiken we het “Drieslagmodel”, wat 
tevens een observatiemiddel is om de monitoring 
van kinderen te verbeteren. Uiteindelijk moet dit 
leiden tot een beleidsplan voor rekenen en hogere 
leeropbrengsten. 

● Werken vanuit doelen. We willen ons onderwijs 
beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van 
de kinderen. Door duidelijk te hebben wat de 
leerlijnen per groep zijn, kun je deze ook zichtbaar 
maken voor de kinderen (doelenbord). Hier 
kunnen de kinderen dan gericht aan werken, wat 
motivatie en zelfverantwoordelijkheid bevorderd. 
Hierin worden we dit schooljaar ook geschoold. 

● Bewegend leren. In enkele groepen werd al af en 
toe geoefend in “ Bewegend leren”. Dit schooljaar 
willen we ons daar allemaal  in bekwamen, zodat 
dit een wekelijks 
terugkerende manier 
van lesgeven wordt in 
onze school. U 
ontvangt hierover nog 
uitgebreide 
informatie. 

● Afname van kwaliteitskaarten (WMK) om ons 
onderwijs te optimaliseren. Ieder jaar worden in 
het team diverse onderwijskundige onderwerpen 
kritisch bekeken en geanalyseerd door middel van 
een kwaliteitskaart. Onderwerpen voor dit 
schooljaar:  “Kwaliteitszorg” en “Aanbod van de 
school”. 
Daarnaast is er een tevredenheidspeiling voor de 
ouders gepland in september/oktober 2020 met 
een terugkoppeling naar de ouders voor de 
Kerstvakantie.  
 

 
 



 

 
 
Klassenavonden voor ouders 
In  september staan onze ouder klassenavonden 
gepland. In verband met het coronavirus gaan deze 
niet door, maar hebben we een andere vorm bedacht. 
In de groepen 1 t/m 3 zullen de leerkrachten een 
filmpje maken en in de groepen 4 t/m 8 maken de 
leerkrachten een informatiefolder. Op deze manier 
hopen we u toch te kunnen informeren over het 
komende schooljaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereikbaarheidsformulier 
Wilt u ervoor zorgen de gegevens m.b.t. 
telefoonnummers (ook van oppas en werk) en 
mailadres op tijd aan ons door te geven m.b.v. de 
daarvoor meegegeven brief. U kunt uw gegevens ook 
aanpassen in het ouderportaal. 
We vinden het belangrijk, dat we u kunnen bereiken 
als er onverhoopt iets met uw kind of de school 
gebeurt. 
 
Mailadressen leerkrachten. 
Hieronder staan de school mailadressen van de 
leerkrachten. U kunt ons hierop bereiken of via Parro. 
Gelieve niet de privé app van medewerkers te 
gebruiken 
 
Juf Netty  netty.delorm@ante.nl 
Juf Tilly   tilly.lindenbergh@ante.nl 
Juf Greet  greet.wierda@ante.nl 
Juf Wilma  wilma.evers@ante.nl 
Meester Marcel  marcel.boelens@ante.nl 
Juf Mayke  mayke.zuidhof@ante.nl 
Juf Anja   anja.nonhebel@ante.nl 
Juf Wendy  wendy.doorn@ante.nl 
Meester Fokke  directie.brandaris@ante.nl 
Juf Gerda  gerda.jochems@ ante.nl 
Juf Nicole  nicole.remijnse@ante.nl 
Juf Kelly  kelly.brouwer@ante.nl 
Juf Helga  helga.deruiter@ante.nl 
Meester Rob  rob.willems@ante.nl 
Juf Rian   rian.slot@ante.nl 
Juf Saskia  saskia.kirschstein@ante.nl 
Juf Janneke  janneke.ooms@ante.nl 
Juf Michelle  Michelle.Bruijn@kpz.n 
Juf Wendy  wendy.doorn@ante.nl 
Juf Suzanne  suzanne.klaver@ante.nl 

Meester Bastiaan bastiaan.denbakker@ante.nl 
 
 
 
Speelgoed dagen. 
Eén keer in de maand mogen de kleuters speelgoed 
mee naar school nemen om lekker mee te spelen. We 
vinden het heel leuk als dit  speelgoed is om samen 
mee te spelen. Liever geen geweren of 
computerspelletjes. Op andere dagen geen speelgoed 
mee naar school! 
Hier even de data op een rijtje: 
 
Vrijdag 4 september 
Vrijdag 2 oktober 
Vrijdag 6 november 
Maandag 7 december 
Vrijdag 8 januari 
Vrijdag 5 februari 
Vrijdag 5 maart 
Donderdag 1 april 
Vrijdag 4 juni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u deze data op de kalender schrijven om 
teleurstellingen te voorkomen.  
 
Kinderboekenweek. 
Op 30 september start de Kinderboekenweek. Hierover 
ontvangt u nog uitgebreide informatie in een aparte 
brief. Wel willen we alvast even de boekenmarkt 
aankondigen op woensdag 7 oktober. Over hoe we 
daar dit jaar invulling aan gaan geven, wordt u  op een 
later tijdstip geïnformeerd.  Misschien kunt u (samen 
met uw kind) alvast even kijken welke kinderboeken 
(geen boeken voor volwassenen!) er in de verkoop 
kunnen. Een ander kan er weer erg blij mee zijn. 
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Weeksluitingen schooljaar 2020-2021 

Datum: Groep: 

04-09 Kanjer Weeksluiting 

11-09 7 

18-09 6A 

02-10 6B 

09-10 5 

30-10 4 

06-11 3 

13-11 Dolfijnen en Zeehonden 

20-11 Orka’s 

27-11 Intro Sint 

15-01 8 

22-01 7 

29-01 6A 

12-02 6B 

05-03 5 

12-03 4 

19-03 3 

26-03 Orka’s 

16-04 Dolfijnen 

28-05 Zeehonden 

11-06 Ouder Weeksluiting  

 

Peuterdag 
Vrijdag 25 september is het peuterdag. Over hoe we 
daar dit jaar invulling aan gaan geven, wordt u op een 
later tijdstip geïnformeerd. 

 
 
 
 
 
 
 

Vakantierooster 2020 - 2021 
 

Vakantie Periode 

vanaf: 

Tot en met: 

Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 

Goede vrijdag 02-04-2021  

Tweede paasdag 05-04-2021  

Meivakantie 26-04-2021 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021 

Pinksteren 24-05-2021  

Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021 

 

Studiedagen 2020-2021` 
 

Datum Dagdeel – en welke kinderen zijn vrij? 
 

28-09-
2020 

Groep 1 t/m 8 maandag vrij 
Onderwerp: onderwijsplannen / 
talentontwikkeling / ICT 

26-11-
2020 

Groep 1 t/m 8 donderdag vrij 
Onderwerp: Werken vanuit doelen / 
Kanjertraining 

19-02-
2021 

Groep 1 t/m 8 vrijdag vri 
Onderwerp: Werken vanuit doelen / 
Bewegend leren 

10-03-
2021 

Groep 1 t/m 8 woensdag vrij 
Onderwerp: Studiedag Ante basisscholen 

06-04-
2021 

Groep 1 t/m 8  dinsdag vrij 
Onderwerp: Intervisie 

25-06-
2021 

Groep 1 t/m 8  vrijdag vrij 
Onderwerp: Voorbereiding nieuw schooljaar 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarplanning 2020-2021 

 
23-09   Voetbaltoernooi groep 6 
25-09   Peuterochtend 
28-09   Studiedag (gr. 1 t/m 8 vrij) 
30-09   Start kinderboekenweek 
30-09   Zwerfvuilactie groep 6 
30-09   Wifflebaltoernooi groep 7 
07-10   Boekenmarkt 
09-10   Voorleeswedstrijd 
12-10 t/m 16-10 Herfstvakantie 
06-11   Verjaardagen leerkrachten 
26-11   Studiedag (gr. 1 t/m 8 vrij) 
27-11   Intro Sinterklaas  
04-12   Sinterklaasfeest  
17-12   Kerstviering 
21-12 t/m 01-01  Kerstvakantie 
04-01   Inloop met nieuwjaarskoffie 
13-01   Verjaardagen leerkrachten 
08-02   Rapportgesprekken 
09-02   Rapportgesprekken 
19-02   Studiedag (gr. 1 t/m 8 vrij) 
22-02 t/m 26-02 Voorjaarsvakantie 
10-03   Studiedag Ante basisscholen 
                                       (gr. 1 t/m 8 vrij) 
17-03   Verjaardagen leerkrachten 
17/24-03  Handbaltoernooi groep 8 
26-03   Finales handbal 
31-03   Basketbaltoernooi groep 7 
02-04   Goede Vrijdag (iedereen 

                                        vrij) 
05-04   Tweede Paasdag (iedereen 
                                        vrij) 
06-04   Studiedag (gr. 1 t/m 8 vrij) 
14-04   Hockeytoernooi groep 6 
20-04   IEP eindtoets groep 8 
21-04   IEP eindtoets groep 8 
23-04   Koningsspelen 
26-04 t/m 07-05 Meivakantie 
13-05 en 14-05 Hemelvaart (iedereen vrij) 
17-05 t/m 21-05 Feestweek 40 jaar 
                                        Brandaris! 
19-05   Korfbaltoernooi groep 5 
24-05   Tweede Pinksterdag  
                                        (iedereen vrij) 
01-06 t/m 04-06 Avondvierdaagse 
11-06   Ouder Weeksluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-06   Schoolreisje voor de  
                                        groepen 3 t/m 6 
14-06 t/m 16-06 Schoolkamp groep 7 
16-06 t/m 18-06 Schoolkamp groep 8 
18-06   Kleuterfeest 
25-06   Studiedag (gr. 1 t/m 8 vrij) 
28-06   Rapportgesprekken 
29-06   Rapportgesprekken 
01-07   Wisselmiddag 
06-07   Afscheid groep 8 
09-07   Sport, spel en 
                                        pannenkoeken! 
 
Met vriendelijke groet, 

Fokke Bakker / Gerda Jochems 

 

 
 
 
 
 
 


