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Indeling groepen schooljaar 2021-2022
Geachte ouders/verzorgers,
De indeling van de groepen in het schooljaar 2021-2022 is als volgt:
De leerlingen van de groepen twee zijn verdeeld over twee groepen 3.
Groep 3A met juffrouw Elvira de Ridder en juffrouw Michelle Stevens
Groep 3B met juffrouw Paulien de Goede
De ouders van de leerlingen van de huidige groepen 2 ontvangen vandaag een overzicht met de
indeling van de groepen.
De overige groepen worden als volgt ingedeeld:
Huidige groep 3A wordt 4A met juffrouw Sabrina Santos Crispim en meester Stefan de Jong
Huidige groep 3B wordt 4B met juffrouw Sanne Peters en vanaf januari juffrouw Monika
Hahnemann. Juffrouw Monika gaat tot januari met zwangerschapsverlof.
Huidige groep 4A wordt 5A met juffrouw Esther Rijken en juffrouw Yvonne Naaijen
Huidige groep 4B wordt 5B met juffrouw Annemiek van den Boogaard en juf Marloes Lambriex
Huidige groep 5A wordt 6A met juffrouw Yvonne Lek en juffrouw Ellen Leusink
Huidige groep 5B wordt 6B met juffrouw Mayca Schrama
Huidige groep 6A wordt 7A met meester Jasper van Haaren
Huidige groep 6B wordt 7B met juffrouw Loes Augustinus en juffrouw Caroline Audenaert
Huidige groep 7A wordt 8A met meester Andre Alferink
Huidige groep 7B wordt 8B met meester Marcel Nelis
De inzet van alle overige medewerkers kunt u binnenkort terugvinden in het informatieboekje met
de kalender dat u nog voor de zomervakantie ontvangt.

Maandag 21 juni is geen vrije dag, vrijdagmiddag 25 juni ’s middags vrij
Aanstaande maandag 21 juni is geen vrije dag voor de leerlingen. Omdat de leerlingen het
afgelopen veel onderwijs hebben gemist zijn alle studiedagen geannuleerd.
Vrijdagmiddag 25 juni zijn alle groepen ’s middags vrij. Oorspronkelijk stond op deze dag het
Zomerfeest en de BBQ voor ouders, leerlingen en team gepland maar door Corona gaat dat dit
jaar niet door.
Het zomerfeest en de BBQ staan wel weer op de agenda voor het volgende schooljaar.

Rapporten voor de groepen 2 t/m 8
Binnenkort ontvangen de leerlingen van de groepen 2 t/m 8 hun rapport.
Op vrijdag 25 juni de groepen 2,3,4,5.
Op vrijdag 2 juli de groepen 6,7,8.
Alleen de leerlingen van groep 2 die naar groep 3 gaan krijgen een rapport.

In de week van 28 juni zijn de facultatieve oudergesprekken voor de groepen 1 t/m 5. U kunt door
de leerkracht uitgenodigd worden voor een gesprek, maar u kunt zelf ook een gesprek aanvragen.
Als u een gesprek wilt met de leerkracht is het de bedoeling dat u uiterlijk zondag 27 juni een mail
naar de leerkracht stuurt. Op maandag 28 juni zal de leerkracht in Parro het aantal tijdsblokken,
dat nodig is voor de gesprekken (dit ligt aan het aantal mailtjes dat is ontvangen) open zetten. U
kunt vanaf maandagmiddag 28 juni in Parro inschrijven voor een dag en tijd.
De gesprekken zullen online plaats vinden.
De groepen 6,7,8 hebben geen rapportgesprek omdat zij adviesgesprekken met de leerkracht
hebben.
Volgend schooljaar komt er voor de kinderen van groep 1 én 2 een heel nieuw rapport. Over het
nieuwe rapport informeren wij u in het nieuwe schooljaar.

Vrijdagmorgen 18 juni schoolfotograaf
Morgenochtend komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden er uitsluitend groepsfoto’s gemaakt.

Fiets nog één week op te halen
Een aantal weken staat de fiets op de foto op het schoolplein.
Inmiddels hebben we die fiets binnen gezet omdat die kapot
gemaakt werd.
Al eerder maakten wij melding van deze fiets in onze
nieuwsbrief.
Als de fiets uiterlijk volgende week dinsdag niet is opgehaald
doneren wij deze aan het ANWB Kinderfietsenplan. De fiets
wordt dan naar de Heimanshof gebracht om een nieuwe
bestemming te krijgen.
U kunt daar overigens ook uw, nog bruikbare, kinderfietsen
naar toe brengen. U kunt daarvoor contact opnemen met
Wendy op 023-5553437 of een mail sturen naar
info@nmcx.nl. Zie ook actie kinderfietsen ANWB

Wat was het een gek jaar.
Een jaar waar we veel te
weinig leuke dingen hebben
mogen doen. Maar daar
gaan we verandering in
brengen in de eerste week
van de zomervakantie. We
sluiten dit schooljaar af met
een gezellig en creatief
feest!
Het thema deze
zomervakantie is:

Glitter & Gangster!
We spelen toneel en gaan op zoek naar een diamant; we vilten stoere sleutelhangers;
maken muziek in de Glitter & Gangsterband, we tekenen, schilderen, boetseren …..en de
rest houden we nog even geheim.
Doe je met ons mee?
Lunchen doen we met z’n allen bij Pier K.
Pier K Hoofddorp
13, 14 en 15 juli 2021
10:00 - 15:45 uur

De kosten bedragen € 28,- per dag (inclusief lunch)
of €75,25 voor 3 dagen
Kijk op www.pier-k.nl voor het volledige programma en om in te schrijven.
Voor vragen, neem contact op met de Informatiebalie via 023 5669565
of via info@Pier-k.nl
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News from Pier-K

Classification of groups for the 2021-2022 school year
Dear Parents/Guardians,
The classification of the groups in the 2021-2022 school year is as follows:
The students of groups 2 are divided into two groups 3.
Group 3A with Miss Elvira de Ridder and Miss Michelle Stevens
Group 3B with Miss Paulien de Goede
The parents of the students of the current groups 2 will receive an overview today with the
classification of the groups.
The other groups are classified as follows:
Current group 3A becomes 4A with Miss Sabrina Santos Crispim and master Stefan de Jong
Current group 3B will be 4B with Miss Sanne Peters and from January Miss Monika Hahnemann.
Miss Monika will be on maternity leave until January.
Current group 4 A will be 5 A with Miss Esther Rijken and Miss Yvonne Naaijen
Current group 4B will be 5B with Miss Annemiek van den Boogaard and Miss Marloes Lambriex
Current group 5 A will be 6 A with Miss Yvonne Lek and Miss Ellen Leusink
Current group 5B turns 6B with Miss Mayca Schrama
Current group 6A becomes 7A with master Jasper van Haaren
Current group 6B will be 7B with Miss Loes Augustinus and Miss Caroline Audenaert
Current group 7A becomes 8A with master Andre Alferink
Current group 7B becomes 8B with master Marcel Nelis
You will soon be able to find the commitment of all other employees in the information booklet with
the calendar that you will receive before the summer holidays.

Monday 21 June is not a day off, Friday afternoon 25 June free in the
afternoon
Next Monday 21 June is not a day off for the groups. Because the students have missed a lot of
education in the past, all study days have been cancelled.
Friday afternoon 25 June all groups are free in the afternoon. Originally, the Summer Party and
BBQ for parents, students and team was planned on this day, but because of Corona, that is
canceled this year.
The summer party and the BBQ are on the agenda for the next school year.

Reports for groups 2 to 8
Soon the students of groups 2 to 8 will receive their report.
On Friday 25 June the groups 2,3,4,5.
On Friday 2 July the groups 6,7,8.
Only the students of group 2 who go to group 3 receive a report.
In the week of June 28, the optional parent interviews for groups 1 to 5. You can be invited by the
teacher for an interview, but you can also request an interview yourself. If you want to talk to the
teacher, you should send an email to the teacher no later than Sunday 27 June. On Monday June
28, the teacher in Parro will open the number of time blocks that are needed for the conversations
(this depends on the number of emails that have been received). You can register in Parro for a
day and time from Monday afternoon 28 June.
The interviews will take place online.
The groups 6,7,8 do not have a report meeting because they have consultations with the teacher.
Next school year there will be a completely new report for the children of groups 1 and 2. We will
inform you about the new report in the new school year.

Friday morning June 18th school photographer
The school photographer will come tomorrow morning. This year only group photos will be taken.

