
 

Beste leerlingen - ouders - verzorgers  - belangstellenden,  

Sinds dat de groepen gebruik maken van Klasbord als contactmiddel met de ouders is het versturen 

van de Bijp®ater geen regelmatige gewoonte meer. Vandaag voor de zomervakantie informeren wij 

u over enkele algemene zaken die spelen of gerelateerd zijn aan onze school. 

 

Afscheid van twee collega’s: 
Vandaag hebben wij afscheid genomen van Jasper Jansen en Floor Wouters. 
 
Jasper onze leerkracht van groep 8 heeft een baan gevonden vlakbij waar zijn huis woont. Samen 
met zijn partner Janneke zijn zij naar de regio Haarlem vertrokken.  
Jasper was vanaf 2014 werkzaam op de Pater, het werken in een eindgroep daar genoot hij van. We 
kennen hem als iemand met hart voor de zaak. We waarderen het zeer dat ondanks dat zij eerder 
dit jaar verhuisd zijn hij het schooljaar op de Pater voor zijn kids heeft afgemaakt! Een meester die 
het beste uit de aan hem toevertrouwde kinderen wil halen.  
We wensen Jasper veel plezier en succes toe op zijn nieuwe school! 
 
Floor, in 1997  begonnen in een kleutergroep op de Pastoor Kuijpersschool, nu na 22 jaar is het 
cirkeltje weer rond. Afgelopen jaar was Floor al gedeeltelijk werkzaam op de Pieter Wijten school 
als intern begeleider, vanaf augustus gaat zij daar volledig voor. Ondertussen heeft zij dit jaar ook 
haar opleiding Master Educational Needs met succes afgerond. De vruchten hiervan werden 
natuurlijk al met ons gedeeld, maar de PW mag daar straks verder van profiteren. Gelukkig blijf je 
wel in de buurt en werkzaam op een Leerrijk!-school. We missen in Floor een bevlogen leerkracht 
die vol passie in haar werk staat. 
We wensen ook Floor veel werkplezier en succes toe in haar nieuwe functie. 
 

 

 

Vervanging: 
Dit schooljaar was een jaar met langdurige zieken, juf Mary, juf Marijke en de laatste periode ook 
juf Amy. Gelukkig zijn alle drie herstellende, Amy en Marijke starten na de vakantie weer volledig en 
Mary bouwt meer op in tijd waarin zij kinderen gaat ondersteunen. Tot de herfstvakantie blijft 
Oranda de vervanger voor IB- taken en pakt Mariska de groep op. 
 
Wat waren de kinderen, ouders en wij blij met de vervanging afgelopen jaar in groep 4a door 
Mariska en Michelle. Beide collega’s hartelijk dank hiervoor. Zoals gezegd zien we bij de start van 
volgend schooljaar juf Mariska weer gedeeltelijk terug. 
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Diploma’s / certificaten: 
De afgelopen maanden hebben wij juf Marieke Bakkers en juf Inge in het zonnetje gezet, omdat zij 
beiden geslaagd zijn voor de opleiding Master Educational Needs. En onlangs heeft juf Floor deze 
opleiding dus ook met succes afgerond. 
Onze afstudeerder in groep 6/7 Marieke van Drunen is geslaagd voor haar Pabo diploma en is nu 
startbekwaam leerkracht. Wij zijn heel blij dat zij nu ook als vaste collega aan onze school verbonden 
is in de groepen 7. 
 
Om het feest compleet te maken willen we ook melden dat onze adjunct Linda Benders is geslaagd 
voor de opleiding tot Schoolleider.  
Al met al heel veel deskundigheid op school die ten goede komt aan het onderwijs aan uw kind. 

 

Website: 
Een dezer dagen kunt u op onze website ons nieuwe schoolplan 2019-2023, het schooljaarplan 
2019-2020 en de schoolgids 2019-2020 vinden. 
 

 

 

Schoolvakanties en vrije dagen voor leerlingen  

Herfstvakantie  14 okt. t/m 18 okt.  

Kerstvakantie;    23 dec. t/m 3 jan.  

Voorjaarsvakantie  24 feb. t/m 28 feb.  

Pasen  
Meivakantie   

Bevrijdingsdag 

10 apr. t/m 13 apr.  
20 apr. t/m 1 mei  

5 mei  

Hemelvaart  21en 22 mei  

Pinksteren  1 juni  

Zomervakantie  13 juli t/m 21 aug.  

Studiedagen team,   
leerlingen vrij!  

  

  
  

  
  

  

Verhuisdagen, zeer waarschijnlijk!  

Donderdagmiddag 5 sept.  
Maandagmiddag 9 sept.  

Donderdagmiddag 14 nov.  

Maandagmiddag 18 nov.  
Woensdag 10 juni  

Dinsdagmiddag 23 juni.  
Donderdagmiddag 20 juni  

Vrijdag 10 juli  

Vrijdag 20 dec. en maandag 6 jan.  
  

Groep 1, kleuters vrij (Piratenochtend)  

  
Groepen 1 t/m 4 starten om 10.00 uur  

Vrijdag 26 juni  

  
Vrijdag 6 dec.  

 

 

 

Nieuwbouw: 
De nieuwbouw van Kindcentrum Zanddonk vordert gestaag. Zoals nu is afgesproken gaan we in de 
kerstvakantie verhuizen. De vrijdag ervoor en de maandag erna zijn de kinderen vrij. 
We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan in deze mooie school. 

 



 

GMR: 
Als bijlage hierbij ontvangt u een verslag van de Gemeenschappelijke MedeZeggenschapsraad. 
 

 

Klasbord wordt Parro: 
In het nieuwe schooljaar gaat de school gebruik maken van de Parro-app, deze is gekoppeld aan ons 
leerlingvolgsysteem ParnasSys en herbergt meer mogelijkheden dan Klasbord. U zult hier bij 
aanvang gebruik over geïnformeerd worden. 

 

Fijne Vakantie ! 
 

 
 

 


