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Algemeen 
In deze nieuwsbrief informeren we u over activiteiten die in dit schooljaar plaats vinden. 

Gegevens die wij op dit moment nog niet weten, sturen wij  u later per mail of Parro.  

De schoolgids van dit schooljaar kunt u vinden op de website. De schoolgids voor 2020-

2021 zal rond de zomervakantie op www.vensters.po geplaatst worden.  

 

De formatie: 

Zoals elk schooljaar staan wij voor veranderingen. 

Komend schooljaar hebben wij 4,5433 formatieplaats. Vanuit het bestuur wordt dit 

aangevuld tot 5 groepen met extra ondersteuning. Wij hebben daarom te veel aan 

uren/leerkrachten. De toekenning van formatie is afhankelijk van het totaal aantal 

leerlingen op de school. Via het ministerie krijgen wij sinds vorig jaar werkdrukmiddelen. 

Deze middelen hebben wij ook toe laten voegen aan de formatie.   

 

Omdat we minder formatie hebben gaat juf Liselotte ons verlaten. Zij gaat vanaf augustus 

op de Steiger in Terneuzen werken. In de laatste schoolweek nemen we afscheid van 

haar. Juf Elly is langdurig ziek en zal ook na de vakantie geen les geven op Laureyn. We 

vinden het natuurlijk allemaal erg jammer dat we Liselotte en Elly niet in de formatie 

kunnen plaatsen. We zullen ze missen! 

 

Inmiddels heeft het team over de invulling en verdeling van de groepen gesproken. 

Op onze planningsdag hebben we alle mogelijkheden zorgvuldig tegen elkaar 

afgewogen. Wij verwachten in de loop van het jaar een groot aantal kleuters. Op zich is 

dit mooi. Ook denken we na over mogelijkheden voor drie jarigen.  

Er is een groot verschil in het aantal leerlingen in de verschillende groepen. In groep 3 

zitten bijvoorbeeld 3 leerlingen. In groep 4 zijn het 15 leerlingen. Vandaar dat we groep 3 

combineren met groep 2. We hebben hier afgelopen jaren zeer goede ervaringen mee. 

Ouders waren enthousiast.  

Voor de hoogste groepen kiezen we er voor om in de ochtend de combinatiegroepen te 

behouden zoals ze nu dit schooljaar ook ingedeeld zijn. Groep 6 en 7 (juf Magali) Groep 7 

en 8 (juf Samantha). In de ochtend is groep 7 gesplitst. Maar in de middag willen we de 

kinderen uit groep 7 samen les laten krijgen en dit organiseren we dan door middel van 

een klassendoorbrekend rooster. Juf Magali en juf Samantha verzorgen samen de lessen. 

Hier en daar met ondersteuning van juf Nancy en juf Eefje. Zo kunnen wij het maximale uit 

de lessen halen. 

 

De indeling ziet er dan als volgt uit: 

Groep 1     Juf Marina, volledige week 

Groep 2 en 3 Juf Anja, maandag en vrijdag om beurten, 

dinsdag, woensdag 

     Juf Corine, maandag en vrijdag om beurten, 

     donderdag 

Groep 4 en 5    Juf Daniëlle op maandag, donderdag en vrijdag 

http://www.vensters.po/
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     Juf Eefje op dinsdag en woensdag  

     Ondersteuning maandag 

Groep 6 en 7    Juf Magali, volledige week 

Groep 7 en 8    Juf Samantha, volledige week 

      

Op maandag geeft juf Eefje, na de pauze, gymnastiek aan groep 7 en 8. 

Daarnaast ondersteuning in groep 4 tot en met 8.  

Op woensdagochtend en donderdagmiddag is er ondersteuning door juf Nancy in 

groep 6, 7 en 8.   

  

I.B.     Juf Corine op dinsdag                           

Directietaken Juf Nancy. Alle dagen, op woensdag en 

donderdagmiddag ondersteuning bovenbouw en 

op vrijdag BAPO dagen 

                                

In schema:   

maandag 1 2-3  4-5 6-7 7-8 IB DIR 

  Week 

1 

Week 

2 
     

ochtend MK A   C D/E MC S/E  N 

middag MK A  C D/E MC S/E  N 

dinsdag         

ochtend MK A A E MC S C N 

middag MK A A E MC S C N 

woensdag         

ochtend MK A A E MC/

N 

S/N  
 

donderdag         

ochtend MK C C D  MC S 
 

N 

middag MK C C D  MC/

N 

S/N 
  

vrijdag         

ochtend MK C A D  MC S  N - 

middag MK C A D  MC S  N - 

 

Indeling: De kinderen die nu in groep 6 bij juf Daniëlle zitten gaan naar groep 7 bij juf 

Magali. De kinderen die nu in groep 6 bij juf Magali zitten gaan naar groep 7 bij juf 

Samantha. In de middag krijgt groep 7 samen les.   

 

Gymtijden: 

Maandag 10.30-11.30 uur  groep 7-8 

Dinsdag  8.30 -  9.30 uur groep 6-7 

Dinsdag   10.30- 11.30 uur groep 4-5 

Dinsdag  13.30- 14.30 uur groep 2-3 

Vrijdag  13.15- 14.15 uur groep 1 (of speelzaal/school) 

 

Op dinsdagochtend vinden de identiteitslessen plaats. 
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Activiteiten 

 
Helaas kunnen er door de coronaperiode geen activiteiten meer plaats vinden. Wel 

nemen we op een leuke manier afscheid van groep 8. Helaas allemaal zonder ouders 

erbij. We doen dit op woensdag 8 juli. Op donderdag 9 juli is groep 8 al vrij. De ouders van 

de leerlingen van groep 8 ontvangen hierover nog informatie. De overige groepen 

hebben een gewone schooldag en voor hen begint de vakantie op 10 juli.  

 

In de zomervakantie is er in Terneuzen een Zomerschool opgezet. Deze vindt plaats van 16 

juli tot en met 6 augustus. De doelgroep zijn kinderen die risico lopen op achterstanden, 

uit groep 4 tot en met 7. Indien wij als school dit aanraden laten wij u dit weten.  

 

Dit schooljaar komt de schoolfotograaf niet meer. We zoeken naar mogelijkheden na de 

vakantie. Wel zullen we zelf foto’s maken van de groepen.  

 

 

Kalender 
Data voor zover deze momenteel bekend zijn: 

Week 24 en 25 ................  ......................... oudergesprekken op verzoek, digitaal 

8 juli ..................................  ......................... Afscheidsdag groep 8 

9 juli ..................................  ......................... rapport groep 3 tot en met 7 

9 juli ..................................  ......................... groep 8 vrij 

10 juli ................................  ......................... zomervakantie 

 

 

Vakanties schooljaar 2020 - 2021: 
   

Vakanties begin eind 

herfst 19 10 23 10 

kerst 18 12 01 01 

voorjaar 15 02 19 02 

G. 
vrijdag/pasen 

02 04 05 04 

Mei 26 04 07 05 

Hemelvaart 13 05 14 05 

Pinksteren 24 05 24 05 

Zomer 23 07 03 09 

   

studieochtend 07 10 07 10 

studiemiddag 26 11 26 11 

studiemiddag 09 03 09 03 

studieochtend 19 05 19 05 

Couleur locale 06 04 06 04 

Couleur locale 25 05 25 05 

 


