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Laatste BERICHTEN                                     2  juli 2020 

 

Kalender: 

 
Nieuws van de directie: 
Elk schooljaar kent leuke en minder leuke kanten en soms zelfs heel verdrietige gebeurtenis-
sen. Momenten waar je met veel vreugde aan terug denkt, maar ook momenten waarvan je 
blij bent dat het achter de rug is. Dit schooljaar is een ongekend heftig jaar geweest.  
In augustus startten we vol energie en met veel plezier. Nog geen zeven weken later verloren 
we totaal onverwachts onze lieve leerling Juna. Verbijstering, onmacht, enorm verdriet; dit is 
het moeilijkste dat ik als directeur ooit heb meegemaakt. Afgelopen week plantten we een 
appelboompje om een levende herinnering aan Juna te hebben. We fantaseerden al over 
appels plukken van de boom om een lekkere appeltaart te kunnen maken, want daar hield 
Juna zo van. Toen we echter maandagochtend op school kwamen was het boompje weg, 
nergens meer te vinden. Dit doet pijn. De kinderen op school zijn terecht boos en verontwaar-
digd, wie doet toch zoiets! Na de zomervakantie zal er zeker een nieuwe boom geplant 
worden.  
 
Op 16 maart moest de school vrij plotseling dicht in verband met het coronavirus. Er kwam een 
gekke tijd waarin de kinderen weken lang thuis hun schoolwerk moesten doen en wij op 
afstand erbij betrokken waren. Het was ook een lastige periode want onderwijs op afstand is 
niet hetzelfde als “live”. Het vroeg veel flexibiliteit van de kinderen, van ons en ook van alle 
ouders. We hebben echter ook heel veel geleerd. Belangrijk is om de kennis die we hebben 
opgedaan mee te nemen en in te zetten in ons werk nu we weer op school mogen werken.   
 
Inmiddels is de school bijna vier weken weer helemaal open en het lijkt alsof we nooit dicht 
zijn geweest. Het was een moeilijk maar ook mooi jaar. Een jaar waarin we duidelijk gevoeld 
hebben dat we samen sterk staan en dat we elkaar nodig hebben in goede en ook in slechte 
tijden. We zijn heel blij met alle steun die wij keer op keer van ouders en andere betrokkenen 
hebben gekregen. Het voelt heel fijn door jullie gesteund te worden. Ik wil jullie daarvoor, 
namens het hele team, enorm bedanken!  
 
Ook wil ik, namens het team, alle ouders en verzorgers bedanken voor de hulp in dit school-
jaar: contactouders, leesouders, schaakouders, luizenouders, e.h.b.o. ouder, workshopouders, 
knutselouders, biebouders, m.r.-ouders, o.r.-ouders en alle andere ouders (en anderen) die  

Maandag 17 aug Dinsdag 18 Woensdag 19 Donderdag 20 Vrijdag 21 
Weer naar school  1e dag-foto 

Luizencontrole 
  

Maandag 24 Dinsdag 25  Woensdag 26 Donderdag 27 Vrijdag 28 
    Berichten 1 
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ook geholpen hebben. Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken en wat zijn we blij 
met jullie! Zonder jullie hulp kan de school niet draaien zoals hij nu draait.  
 
Musical 
Afgelopen woensdag voerden de achtste groepers hun afscheidsmusical op. De musical is een 
belangrijk afsluiting van de basisschoolperiode. Een paar maanden geleden toen de school 
plotseling dicht moest, was het maar de vraag of er dit schooljaar wel een musical zou komen. 
Veel scholen om ons heen besloten er niet aan te beginnen. Wij bleven echter vol goede moed. 
We wisten niet hoe we het zouden doen, maar we gingen ervoor. De achtste groepers startten 
thuis via de Hangout met oefenen van hun rollen onder begeleiding van onze dramadocente 
Kristel. Gelukkig mochten we na een tijdje weer naar school en konden de kinderen in kleine 
groepjes met gepaste afstand in met tape afgebakende hokken en met stickers op de grond en 
banken in het speellokaal oefenen. Toen de regels nog iets soepeler werden heeft Kristel 
samen met alle achtste groepers keihard gewerkt om een volledige musical neer te zetten. 
Woensdag was het zover… twee uitvoeringen zodat alle ouders hun kind konden zien 
schitteren op het podium en een livestream voor hun schoolgenootjes, voor broertjes en 
zusjes, voor opa's en oma’s en voor andere dierbaren. Vol overgave speelden ze hun rol en 
zongen ze uit volle borst de musicalliedjes. Het dak ging eraf! Wij stonden met een brok in ons 
keel, het was ons gelukt en wat waren onze schoolverlaters fantastisch! 
Na de musical kregen alle schoolverlaters een persoonlijke toespraak van hun juf en werden de 
fotoboekjes uitgedeeld met daarin een verzameling van foto’s van de basisschooltijd. Een mooi 
en bijzonder moment, waar ook menig ouder een traantje wegpinkt. Deze kinderen gaan een 
spannende maar bovenal leuke stap maken en ze zijn er klaar voor…. op naar de middelbare 
school! Wij wensen ze heel veel succes en plezier! 
 
Personeel 
Twee weken geleden kwam Elice, onze TSO-coördinator, vertellen dat zij besloten heeft om 
met vervroegd pensioen te gaan. Elice heeft tien jaar lang met veel plezier en grote inzet de 
tussenschoolse opvang gedraaid. De afgelopen weken heeft zij steeds een groep kinderen 
opgevangen zodat de leerkrachten even een kwartier pauze hadden. Het werken bij de TSO is 
intensief en uitdagend. Voor Elice is het nu tijd om het iets rustiger aan te gaan doen en te 
gaan genieten van de dingen waar je niet makkelijk aan toe komt als je nog werkt. Natuurlijk 
juichen wij dit toe, maar we gaan Elice wel enorm missen! Daarnaast willen we ook alle andere 
TSO-medewerkers bedanken voor hun inzet. 
 
Binnenklimaat 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen zal in de zomervakantie een grote verbouwing plaatsvinden 
om ons binnenklimaat te verbeteren. Morgen wordt hier direct mee gestart. Het is een 
spannende en grote ingreep en we hopen natuurlijk met heel goed resultaat! 
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Komend schooljaar 
Afgelopen week heeft u een mail ontvangen over de schooltijden voor komend jaar. In het 
nieuwe schooljaar gaan de midden- en bovenbouwkinderen zelfstandig via de buitentrap naar 
binnen. De eerste schooldag van het jaar is echter altijd weer even spannend. Vooral voor de 
kinderen die naar een nieuwe klas gaan. Op maandag 17 augustus, de eerste schooldag,  
zullen de leerkrachten daarom buiten klaar staan om de kinderen op te vangen en naar de 
klas te begeleiden.  
 
Hieronder nogmaals het vakantierooster 2020-2021 en een aantal belangrijke data. We zijn op 
dit moment nog druk bezig met het maken van de jaarkalender. Aan de start van het 
schooljaar zal de kalender gedrukt worden en ontvangt u hem zo spoedig mogelijk. 
 

Herfstvakantie ma 12-10-2020 t/m vrij 16-10-2020 

Kerstvakantie ma 21-12-2020 t/m vrij 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie ma 22-02-2021 t/m vrij 26-02-2021 

Goede Vrijdag + 2e Paasdag vrij 02-04-2021 + ma 05-04-2021 

Meivakantie (incl.Koningsdag en bevrijdingsdag) ma 26-04-2021 t/m vrij 07-05-2021 

Hemelvaartsweekend do 13-05-2021 + vrij 14-05-2021 

2e Pinksterdag ma 24-05-2021 

Zomervakantie ma 12-07-2021 t/m vrij 20-08-2021 

 
Margedagen 
(kinderen vrij, leerkrachten werken aan administratie) 

do 08-10-2020 (na werkweek bovenbouw) 

do-middag 17-12-2020 (voor de kerstdiner) 

vrij 19-02-2021 (voor de voorjaarsvakantie) 

ma 21-06-2021 

 
Studiedagen  

woe 09-09-2020 

vrij 09-10-2020 (voor de herfstvakantie) 

vrij 18-12-2020 (voor de kerstvakantie) 

ma 01-03-2021 (na de voorjaarsvakantie)  

di 25-05-2021 (na de Pinksteren) 

vrij 09-07-2021 (voor de zomervakantie) 

 
17 augustus 1e schooldag 
19 augustus 1e dag foto (nieuwe kinderen en groep 3) 
3 september Algemene ouderavond 
9 september Studiedag 
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11 september Fotograaf 
15 september Schoolreis middenbouw 
23 september Rots en Water sportochtend 
 

Wij wensen iedereen een heel fijne zomervakantie toe! 
We zien elkaar weer op maandag 17 augustus. 
 

Nieuws uit de Onderbouw: 
Wat was het fijn dat we het jaar konden eindigen met alle kinderen bij 
elkaar. Het was wel gek dat de school weer helemaal open ging aan het 
einde van het schooljaar. Wij, de juffen, wilden nog van alles doen maar 
we merkten al snel dat het toch einde schooljaar is. De kinderen zijn moe 
en toe aan vakantie. De lontjes werden steeds korter. Die van mij ook en 
toen ik dat afgelopen dinsdag zei werd er druk tegen me aangepraat  
"geeft niet hoor juf dat heeft mijn moeder ook".  Dat maakt het werken 
met jullie kinderen zo ontzettend leuk.  
Gelukkig hebben we met groep 2 een alternatief schoolreisje kunnen 
maken. De kinderen hebben genoten en wij dus ook. Wat dat betreft 
hebben we weer gezien hoe flexibel kinderen toch zijn. We gaan onze 
aankomende middenbouwers missen maar weten ook dat het ze zal 
bevallen in hun nieuwe bouw. Sommige kinderen komen in het begin nog 
vaak op visite. Dat vinden we altijd erg gezellig. Andere kinderen zien we 
bijna niet meer terug in de onderbouw en dat is ook goed. Ieder kind 

doet het op zijn eigen manier en dat past precies bij onze visie. 
De speeltuin durfden we niet aan vanwege het weer. Dat bleek niet nodig achteraf. Maar nu 
konden we wel naar de musical van groep 8 kijken via de live-stream. Het verhaal konden de 
meeste kinderen bij ons niet volgen. Maar ze genieten van de sfeer, de liedjes en van het feit 
dat ze "grote" kinderen zien die ze kennen. 
 
We hebben van groep 2 een 
prachtig cadeau gekregen. In de 
zomervakantie wordt er een heus 
blotevoetenpad aangelegd. De 
kinderen hebben echt niks verklapt 
dus de verrassing was echt enorm 
groot toen het cadeau werd 
aangeboden.  
 
 
Fijne vakantie en tot over zes weken! Groetjes van het onderbouwteam. 
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Nieuws uit de Middenbouw: 

          De Juna boom 

op donderdag 25 juni gingen we de juna boom planten. 
de hele bovenbouw was er bij en de ouders en het broertje van Juna 
waren er bij. iedereen weet dat juna van appeltaart hield dus het was een 
appelboom. zodat volgend jaar als de appels er waren, de familie van Juna 
een appeltaart voor Juna konden bakken. het was wel een verdrietig 
moment sommige mensen moesten huilen. maar het was ook een hele 
bijzondere gebeurtenis waarbij we juna herdenken. in ieder geval blijft juna 
altijd in ons hart als een schitterende ster. 
 

maya en lois 

 
Lieve kinderen en ouders van AOB, 
 
Ik wil jullie heel erg bedanken voor de prachtige cadeaus die ik 
vorige week van jullie heb ontvangen! Ik weet zeker dat onze 
kleine man straks heel blij gaat zijn met de prachtige slinger, 
tekeningen en mooie rugtas! Ook vond ik het erg leuk om alle 
naam suggesties van de kinderen te lezen. Wie weet zit de 
naam er wel tussen ;) Maar dit horen jullie denk ik pas na de 
vakantie! Voor nu wil ik jullie allemaal een fijne zomervakantie 
wensen, geniet ervan met elkaar! 
 
Veel liefs Jerney 
 

Nieuws uit de Bovenbouw: 

 

   “gymles” in het zwembad 
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Ingezonden bericht: 
Bericht Opvoedspreekuur: 
Graag wil ik het opvoedspreekuur in Landsmeer opnieuw bij u onder de aandacht brengen. 
Ook (juist!) in deze tijd staan de pedagogisch adviseurs van de GGD klaar voor ouders met 
vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld als ouders vragen 
hebben over het gedrag van hun kind(eren) in deze tijd en hoe zij om kunnen gaan met 
eventuele spanningen in het gezin en angst van hun kind(eren) voor corona. 
Ouders kunnen met deze vragen, maar ook met allerlei andere vragen, ook nu gewoon terecht 
bij het opvoedspreekuur. Ook is het mogelijk dat ouders teruggebeld worden op een handig 
moment. Het opvoedspreekuur wordt gefinancierd door de gemeente Waterland en is dus niet 
commercieel. Het is gratis en vrijblijvend voor ouders.  
 
Daarnaast wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om het onderzoek naar de wensen van 
ouders m.b.t. opvoedondersteuning onder de aandacht te brengen. Dit onderzoek wordt 
gedaan door de GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van de gemeente Landsmeer. Door 
het onderzoek kunnen wij aan aanbod aan opvoedondersteuning beter aan laten sluiten bij de 
behoeften van de ouders in Landsmeer. Het invullen van de vragenlijst kost 5 tot 10 minuten 
en is mogelijk via deze link en de onderstaande QR-
code: https://www.enqueteviainternet.nl/Vragenlijst_behoefte_aan_preventieve_opvoedond
ersteuning_Landsmeer 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Bericht GGD: 
Beste ouders, verzorgers, 
  
Het is weer mogelijk om naar het buitenland te reizen. We informeren u graag over de risico’s van 
reizen naar het buitenland. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl welke landen het minste risico geven 
om heen te reizen. Bekijk ook veelgestelde vragen.  
 

Aan elk land is een kleurcode gekoppeld die het reisadvies weergeeft. Bezoekt u een ‘oranje’ risicoland? 
Vakantiereizen naar deze landen worden afgeraden. We adviseren u dringend om bij terugkomst, 
samen met uw kinderen, 14 dagen in quarantaine te gaan. Zo houdt u het risico op verspreiding van het 
coronavirus zo klein mogelijk. 
Reist u naar een 'geel' land? Vakantiereizen naar deze landen zijn mogelijk, maar let op risico's. Als bij 
terugkomst niemand van uw (reis-)contacten klachten hebben die passen bij COVID-19, dan hoeft u niet 
14 dagen in quarantaine.  
 

Misschien kunt u deze informatie meenemen bij het boeken van uw vakantie. Bij vragen kunt u contact 
opnemen met de GGD, via tel. 075 - 651 83 20.  

 
Kopij voor Berichten 1 voor 27 augustus  sturen naar de administratie: 
berichten@msl.espritscholen.nl  
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