
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Aanstaande maandag gaat het nieuwe schooljaar weer van start.  

Wij hopen dat u en uw kind(eren) een hele fijne zomervakantie hebben 
gehad en dat iedereen weer staat te popelen om te beginnen! 

 

Wij starten dit jaar weer met 8 groepen en zullen een grote groep nieuwe leerlingen gaan 

verwelkomen op maandag. 
Alle groepen bevinden zich in het hoofdgebouw en gaan via twee ingangen het gebouw in:  

via onze eigen Toverlaars ingang met logo en de groepen 3 en 4 via de ingang bij de 

speelzalen.  
 

De kinderen van de groepen 1-2, 3 en 4 zullen de eerste periode door de leerkrachten op het 

schoolplein opgehaald worden. De kinderen van de andere groepen mogen zelfstandig naar 

binnen gaan tijdens de inloop vanaf 08.35 uur. 
 

Ik wens ons allen een heel mooi schooljaar toe met veel plezier, veel humor, veel 

leeskilometers, veel geknutsel, veel gelach, veel nieuwe inzichten, maar vooral veel 
gezelligheid met elkaar in de eigen groep met de eigen leerkracht(en)! 

 

Paul van den Berg 
Directeur OBS De Toverlaars 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Coronamaatregelen 

Wij zullen in de eerste twee weken van het schooljaar, in de school zelf, nog een aantal 

maatregelen blijven hanteren:  

-zoveel mogelijk in de eigen groep werken en zo min mogelijk door het gebouw lopen 
-kinderen van groep 1-2, 3 en 4 worden door de leerkracht opgehaald op het plein 

-ouders van de groepen 1-2 t/m 4 mogen op het schoolplein, maar graag met voldoende afstand 

-verjaardagen vieren wij alleen met de kinderen, graag verpakte traktaties 
-kinderen wassen hun handen bij binnenkomst 

-de aangepaste beslisboom wordt gehanteerd (is bijgevoegd) 

-bij twijfel graag contact opnemen 
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Welkom 
In de eerste schoolweek verwelkomen wij de volgende kinderen: 

Groep 1-2A: Karam, Hamza, Ryan en Tess 

Groep 1-2B: Alessia, Luuk, Sacha, Tijs, Lieke en Tom 

Groep 3: Mirthe, Vick, Sepp en Phileine 
Groep 4: Maks, Suzi en Nikki 

Groep 5: Lev, Christiaan, Minke en Fleur 

Groep 6: Kristian, Bence en Sara 
Groep 7: Wendy. 

 

Allemaal een hele leuke tijd op de Toverlaars! 
 

Afwezigheid 

Mocht uw kind(eren) ziek zijn of afwezig zijn vanwege andere omstandigheden, dan vragen wij u 

dit direct via de Parro (kopje absentie) of via de telefoon door te geven. Verlof aanvragen gaan 
via een formulier, die u bij de directeur kunt aanvragen.  

 

Gym 
Vanaf de start van het schooljaar mogen de kinderen weer in gymkleding deelnemen aan de 

gymlessen. Wilt u er voor zorgen, dat zij hun kleding en schoenen weer bij zich hebben? Wij 

gymmen in de gymzaal op dinsdag en vrijdag met Meneer Mitchell. De kleuters spelen daarnaast 
ook in de speelzaal. Groep 4 heeft het eerste halfjaar schoolzwemmen op dinsdag ipv gym. 

 

Ingangen van De Toverlaars 

Vanaf het nieuwe schooljaar hebben wij twee ingangen: 
 

-De Toverlaars-ingang is voor de groepen 1-2 en voor de groepen 5 t/m 8 

-De ingang bij de speelzalen is voor de groep 3 en 4. 
 

 

 
 

 

 

Verdeling binnen het gebouw 
In het nieuwe schooljaar hebben wij de volgende groepen: 

• Groep 1-2A en 1-2B op de benedenverdieping toegang via de Toverlaars ingang 

• Groep 5 en 6 op de 1e verdieping toegang via de Toverlaars ingang 
• Groep 3 en 4 op de 1e verdieping toegang via de ingang van de speelzaal 

• Groep 7 en 8 op de 2e verdieping toegang via de Toverlaars ingang 

 

Nieuwe leerkrachten 
Onze nieuwe leerkrachten zijn eigenlijk voor ons team en voor een aantal kinderen al “oude” 

bekenden: Juf Marloes, Juf Jantina en Juf Wilma. 

Juf Marloes gaat samen met Juf Karin groep 1-2A draaien. Zij zal op maandag en dinsdag de 
groepsleerkracht zijn. Daarnaast blijft zij ook de TAEL leerkracht voor onze school op andere 

dagen.  

Juf Jantina heeft het afgelopen jaar al veel gewerkt op onze school. Zij is bijna afgestudeerd als 
leerkracht en zal haar afrondende stage gaan lopen in groep 5. Zij is op woensdag en vrijdag 

aanwezig.  

Juf Wilma werkt op verschillende dagen, in verschillende groepen.  

 
Kalender 

De kalender voor het schooljaar sturen wij u digitaal toe. Mocht u graag een papieren versie 

willen hebben, dan kunt u dat via de leerkracht van uw kind aangeven en wordt deze aan u 
verstrekt.  

http://ayeimtellingya.blogspot.com/2015/10/welcome-to-new-school-year.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


 

Schoolgids 

De nieuwe, vastgestelde schoolgids heeft u ook digitaal ontvangen.  
 

Jarigen 

2 september – Alessia, groep 1-2B 

8 september – Reda, groep 3 
10 september – Suze, groep 6 

11 september – Lucas, groep 8 

15 september – Bence, groep 6 
17 september – Jaylin, groep 6 

19 september – Rayane, groep 7 

20 september – Fenna, groep 6 
27 september – Juf Fieke 

28 september – Femke, groep 8 

29 september – Karam, groep 1-2A 

30 september – Vasilije, groep 4 
 

Allemaal een hele fijne verjaardag! 

 
Vakantierooster 2021-2022: 

Herfstvakantie ma 25 oktober t/m 29 oktober 2021  

Kerstvakantie donderdag 23 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022 
Voorjaarsvakantie vrijdag 25 februari t/m vrijdag 4 maart 2022  

Goede Vrijdag 15 april 2022  

2de Paasdag 18 april 2022  

Koningsdag woensdag 27 april 2022  
Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022  

Hemelvaart donderdag 26 mei 2022 + vrijdag 27 mei 2022  

2 de Pinksterdag maandag 6 juni 2022  
Laatste vrijdag schooljaar 22 juli 2022  

Zomervakantie maandag 25 juli t/m vrijdag 2 sept. 2022 

 
Oproep: 

We gaan dit nieuwe schooljaar starten met een aantal nieuwe methodes in de bovenbouw zoals 

de Junior Bosatlas en Blits. Hier zitten mooie lesmaterialen bij. Om dit allemaal netjes te houden 

zijn we op zoek naar ouders die ons kunnen helpen met het plastificeren van de boeken. U kunt 
zich opgeven via de mail bij juf Tineke, t.van.sprundel@stichtingleersaam.nl 

 

Agenda: 
6 september: start Schooljaar 2021-2022 

20 september: Informatieavond in aangepaste vorm 

27 september: start Groene Voetstappen 

30 september: Info-2 
 

 

Namens het team, 
Meneer Paul 

 

 
 

 

 
 
p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl 
076-5040287 
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