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Agenda juni/juli 2021 
 

Datum Activiteit Tijd 

Maandag 7 juni St. Gregoriusschool bestaat 100 jaar!  

Dinsdag 8 juni MR-SAC vergadering  

Woensdag 23 juni Studiedag team – kinderen vrij  

Donderdag 24 juni BMS 25 jaar!  

Woensdag 30 juni Rapporten mee groep 1 t/m 7  

Donderdag 1 juli Afscheidsavond groep 8  

Maandag 5 juli  Grote Rekendag  

Dinsdag 6 juli Doorschuifochtend 8.25 uur – 9.55 uur 

Donderdag 8 juli  Nieuwsbrief 11   

Vrijdag 9 juli Laatste schooldag tot 12.00 uur  

Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus  

 



 

 

Voorwoord 

Dit weekend had een feestelijk weekend moeten zijn: De St. Gregoriusschool bestaat 7 juni 100 jaar!  
Een ‘Save the date’ hadden we een jaar geleden al gedeeld, maar deze hebben we helaas door corona 
weer in moeten trekken. Een 100-jarig bestaan vieren doe je namelijk samen; het gaat juist om de ont-
moeting en verbinding, zeker in een dorp als Blauwhuis waarbij je onderdeel uitmaakt van de gemeen-
schap.  
En aangezien er nu dus (nog) nauwelijks iets mogelijk is, hadden we eerder al met de reüniecommissie 
besloten dat we het feest- & reünieweekend zouden verschuiven naar een moment dat dit wél allemaal 
weer mag. Dus wat in het vat zit, verzuurt niet: dit weekend gaat er komen, maar dus later! 
 
Ook het plan om dan iets alleen met de kinderen op school te doen, kunnen we nog niet tot uitvoer 
brengen. De groepen mogen nog niet mengen en dus geldt hier hetzelfde. We gaan ervan uit dat dat 
straks wel weer mag, maar voor nu kiezen we voor een aandenken voor de kinderen aan het 100-jarig 
bestaan.  
 
BMS 25 jaar 
De organisatie waar onze school onder valt – de BMS – bestaat 24 juni 25 jaar. Ook een mooi jubileum 
dat niet ongemerkt voorbij zal gaan!  
 

Personele zaken 
We hebben de formatie voor komend schooljaar rond! 
Met het vertrek van juf Ingrid en juf Adrie ontstond er een redelijk groot ‘gat’. Dit gat hebben wij kun-
nen dichten door juf Janine van der Lee en juf Irma Krijnsen voor komend schooljaar aan te stellen. Daar 
zijn wij erg blij mee! 
Zowel juf Janine als juf Irma zijn bekenden binnen ons team en voor een deel van de kinderen ook.  
Juf Irma heeft zich in de vorige Nieuwsbrief voorgesteld omdat ze op dit moment meester Pyt vervangt. 
Juf Janine heeft eerder de vervanging van juf Adrie gedaan toen die met zwangerschapsverlof was.  
We heten beide juffen van harte welkom in ons team en bij ons op school! 
 
De verdeling van de leerkrachten over de groepen wordt nu als volgt: 
 

 Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 6/7 Groep 8 

Maandag Annemieke Anja  Pytrik Gonny Pyt 

Dinsdag Annemieke Anja Pytrik Gonny Pyt 

Woensdag Tineke Anja Pytrik/Janine Gonny Pyt/Janine 

Donderdag Tineke Irma Pytrik Janine Pyt 

Vrijdag Tineke Irma Pytrik Janine Pyt 

 
Qua ondersteuningsgelden zijn we nog bezig om het plaatje verder in te richten. 
 
 



 
 

 

Afscheid juf Ingrid en juf Adrie 
Op de laatste schooldag nemen wij met alle kinderen afscheid van juf Ingrid en juf Adrie. Wij doen dat 
door een gezellige spelletjesochtend te organiseren. Na schooltijd – rond 12.15/12.30 uur is er voor ou-
ders/iedereen gelegenheid om ‘hoi’ te zeggen tegen beide juffen. U bent dan welkom op het schoolplein 
bij de achteringang. Bij slecht weer is dit in de kantine van De Singel. 
 

Nieuws uit de MR 
Piety Reitsma heeft de afgelopen 3 jaar in de oudergeleding van de MR gezeten.  Zij wil zich graag nog 
een zittingsperiode inzetten voor de MR en stelt zich herkiesbaar, wij zijn daar erg blij mee!  
Wanneer een MR-lid zich herkiesbaar stelt worden alle ouders hiervan op de hoogte gesteld, omdat er 
op zo'n moment natuurlijk altijd de mogelijkheid is om jezelf ook kandidaat te stellen. In het geval van 
twee kandidaten zullen we verkiezingen organiseren. 
Mocht u zich kandidaat willen stellen of heeft u vragen, mail dan naar mr@gregoriusschool.nl.  
 

Kanjerupdate 
Filosoferen: door te filosoferen worden belangrijke kanjervaardigheden ingeslepen/getraind bij zowel de 
kinderen als de leerkracht. De Kanjertraining heeft als uitgangspunt dat het belangrijk is kinderen te le-
ren op verschillende manieren te kijken naar ‘de werkelijkheid.’ Leer kinderen met een open blik naar de 
wereld te blijven kijken, vol verwondering. Verwondering die de basis is voor creativiteit, vindingrijkheid, 
oorspronkelijkheid, authenticiteit. Het is de openheid die nodig is om de ander te kunnen begrijpen.  
 
Kinderen durven en kunnen door praktische filosofie: • ervaringen en gedachten uitwisselen; • op 
nieuwe ideeën komen; • hun nieuwsgierigheid behouden en stimuleren; • kinderen worden gestimu-
leerd om op een andere manier te kijken; • spreekvaardigheid oefenen in wisselwerking met elkaar 
en/of hun juf of meester; • een eigen standpunt innemen; • een eigen mening verdedigen; • van me-
ning veranderen. 
  

Typexamen 
De kinderen van groep 7 hebben dit schooljaar de typecursus gevolgd. Ook dit liep anders dan anders 
doordat er nauwelijks fysieke lessen konden worden gegeven. Ondanks dat heeft iedereen de cursus af-
gerond en een diploma of getuigschrift behaald. Gefeliciteerd! 
 

Musical, kamp en afscheid groep 8 
Doordat alles dit jaar een beetje anders loopt dan normaal, door corona en door de uitval van meester 
Pyt, zijn we nog druk bezig om de afscheidsavond – die uiteraard zeker doorgaat! – en het kamp voor 
groep 8 te organiseren. Via Social Schools leest u hoe wij hier invulling aan gaan geven. 
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Bag2school opbrengst 
Wat is er veel kleding ingezameld door iedereen, hartstikke bedankt daarvoor! We hebben een flink be-
drag gekregen van Bag2school. Dit zal goed besteed worden aan iets voor de leerlingen, de leerling raad 
denkt hierin mee. 

 

Klus- en schoonmaakavond 
De Klus- en schoonmaakavond staat gepland op woensdag 7 juli. Als het enigszins mogelijk is, willen we 
deze wel door laten gaan. Hierover komt bericht via Social Schools. 
 

Laatste feestelijke schooldag 
Vrijdag 9 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Deze laatste schooldag duurt voor iedereen tot 
12.00 uur. Dit is altijd een bijzondere dag; een dag vol afscheid…  
Groep 8 neemt afscheid van de basisschool, kinderen nemen afscheid van de groep waar ze in zitten en 
van de leerkracht waar ze bij hebben gezeten. Verschillende groepen laten ook het lokaal, waar ze 2 of 3 
jaar hebben gezeten, achter....  
We maken er een spelletjesdag van voor iedereen. De leerkrachten en kinderen hebben alles al op don-
derdag afgerond en deze dag doen we allerlei sport- en spelactiviteiten. 
We maken er een gezellige dag van!  
 

Alle kinderen krijgen om 12.00 uur vakantie, dus ook groep 5 t/m 8! 



 
 

 

 

Concept Vakantierooster 2021 - 2022 
Hieronder vindt u het concept Vakantierooster voor het schooljaar 2021 – 2022. De margedagen staan 
in concept en in dit schema schuingedrukt. Deze worden aanstaande dinsdag in de MR-SAC vergadering 
besproken en vastgesteld. In de laatste Nieuwsbrief is het rooster definitief. 
 

Vakantie/vrij Data 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Studiedag  Maandag 8 november 2021 

Kerstvakantie   27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Studiedag team – kinderen vrij Vrijdag 18 februari 2022 

Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022 

BMS-dag – kinderen vrij Woensdag 9 maart 2022 

Goede Vrijdag 15 april 2022 

Pasen 18 april 2022 

Meivakantie 1,5 weken 
inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag  

27 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart + vrijdag 26 + 27 mei 2022 

Pinksteren + dinsdag + woensdag (studiedag team, 
kinderen vrij) 

6 t/m 8 juni 2022 

Zomervakantie 18 juli t/m 28 augustus 2022 

 


