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Beste ouders/verzorgers 

 
    ‘In de eb en vloed beweging der schooljaren….’ 

Met die woorden eindigden we het vorige schooljaar met 6 weken vakantie 
voor ons. Je draait je om en we zijn er alweer. Dat zeg ik met de gedachte dat 
een goede tijd waarschijnlijk dan ook een snelle tijd is. Van harte hoop ik dat u 
een goede zomer hebt (gehad); thuis, ver weg of dichtbij.  

Een zomer na een heel bijzonder schooljaar. 
Bijzonder natuurlijk ook door de thuiswerksituatie 
en de maatregelen die daarna van kracht werden. 
 

In de bijlage informeer ik u uitgebreid over het 
voortzetten van die maatregelen. Dat betekent o.a. 
dat ouders als de school ‘in bedrijf is’ niet in de 
school komen en op het schoolplein. Dat is niet 
bedoeld om u figuurlijk op afstand te houden maar 
wel om een bijdrage te blijven leveren aan de 

gezondheid van ons allemaal! Ik reken daarbij op uw begrip en gelukkig lukt 
het ons samen elkaar nabij te blijven ondanks die letterlijke afstand. 
 

Maandag start ons nieuwe schooljaar en hopen we alle kinderen weer te 
kunnen begroeten. Ook veel nieuwe kinderen zullen bij ons op school komen 
en ook zij zijn natuurlijk van HARTE welkom.  
Voor het team is het schooljaar al wat eerder begonnen. Alle leerkrachten zijn 
de afgelopen week op school geweest om hun lokaal weer in te richten en zich 
voor te bereiden. Dat van de peuters was al ingericht en de BSO en het KDV 
waren de hele zomer open. 
Vrijdag 14 augustus, vandaag startten wij schooljaar 2020 - 2021 als IKC-team 
gezamenlijk met een teamochtend op Sint Maarten met als jaarthema Sint 
Maarten, daar kun je (op) rekenen! 

 

Verdriet gaat nooit op vakantie 
helaas en dat bleek ook deze 
zomer. Harm Jan  en Jericho 
(leerling van groep 2B) moesten 
afscheid nemen van  hun lieve 
vrouw en moeder Mona. Wij 

wensen hen veel sterkte, nu en de komende periode! 
 

Sint Maarten, daar kun je (op) rekenen 
Dat is het jaarthema waar we voor gekozen hebben. Een thema dat voor 
meerdere uitleg vatbaar is. Aanleiding is de nieuwe rekenmethode Getal & 
Ruimte Junior waar we maandag mee zullen starten. Uw kinderen zullen er 
thuis vast over gaan vertellen. Een methode waar we hoge verwachtingen van 
hebben vanwege de didactiek en het niveau. U hoort van ons. De eerste weken 
zullen we samen met de kinderen instappen in de nieuwe werkwijze waarover 
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we vandaag afspraken gemaakt hebben. Dat geeft de kinderen en ons de gelegenheid kennis te maken 
met de nieuwe methode. De teamdag van vandaag was hier grotendeels op gericht. Volgende week 
vrijdag ontvangt u een speciale nieuwsbrief Getal & Ruimte. 
 

Belangrijker nog dan rekenonderwijs is dat je op elkaar moet kunnen rekenen. En dat maakte dat we 
dit jaarthema kozen. Ik spreek mede namens alle medewerkers van ons IKC de wens uit dat we ook dit 
schooljaar weer echt op elkaar kunnen rekenen. Kinderen rekenen op elkaar en op hun leerkracht en 
natuurlijk op hun ouders. Ouders rekenen op ons en wij op u. En natuurlijk rekenen we op ieder waar 
we als IKC mee in contact zijn en komen. Als dat allemaal goed lukt, kun je spreken van een 
gemeenschap waar geleefd wordt en geluk is! Wij zullen daar ons best voor doen, daar mag u op 
rekenen! Iedereen van harte welkom in het nieuwe schooljaar en heel graag tot maandag! 
 

Praktische informatie bij de start van dit schooljaar 
# De eerste groepsinformatie die van belang is,  zult u via Social Schools ontvangen van de leerkracht 
van uw kind. 
# Vrijdag 14 augustus ontvangt u Samenspraak 1B 
U ontvangt dan ook de informatie betreffende: 

- Verlofaanvragen 
- Het contact- en toestemmingsformulier in geval van ziekte met uw meest actuele gegevens 
- Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal 

 

# Gouden weken en informatieavonden 

De eerste 4 schoolweken van het schooljaar zijn onze Gouden Weken. Dat betekent dat wij in die 
periode in alle groepen extra aandacht besteden aan  de groepsvorming. Ook voeren we dan 
gesprekken met alle ouders, de zogenaamde startgesprekken. Via de intekenlijsten die u binnenkort 
via Social Schools ontvangt kunt u intekenen voor een gesprek na schooltijd in het lokaal van uw kind.  
De informatieavonden zullen we op een andere manier gaan vormgeven. U begrijpt dat het onder de 
huidige omstandigheden niet mogelijk is alle ouders tegelijk in het lokaal uit te nodigen. U hoort hier 
nog over. 
 

Vakantieplanning  2020 - 2021 
Bolletongersdei donderdag 1 oktober 2020 ’s middags vrij 
Team/studiedag vrijdag 2 oktober 2020 
Herfstvakantie  12 – 16 oktober 2020 
Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 3 januari 2021  
Krokusvakantie  22 – 28 februari 2021 
Goede Vrijdag  2 april 2021 
Paasmaandag  5 april 2021 
Koningsdag  dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie  3 – 16 mei  2021 
Pinkstermaandag 24 mei 2021 
Team/studiedag 25 mei 2021   
Heamiel  donderdag 24 juni 2021 ’s middags vrij 
   vrijdag 25 juni hele dag vrij 
Teamdag  vrijdag 9 juli 2021 
 

De agenda: 
# maandag  17 augustus startdag schooljaar 2020 - 2021 

Met vriendelijke groet,   Age Huitema 


