
Kamp groep 8 

De leerkracht van groep 8, de OR 

en de werkgroep (Meneer Lucien 

en juf Leoni) zijn al volop bezig met 

de voorbereidingen van het kamp. 

Vooralsnog kan het kamp gewoon 

doorgaan. Wel hebben we een 

apart protocol voor het kamp hoe 

we omgaan met alle maatregelen.   

Groep 7 van meneer Bas zal tijdens 

het kamp vervangen worden door 

juf Wilma. Juf Leoni wordt op 

donderdag vervangen door juf 

Nienke.  

Nadere info over het kamp volgt 

nog. 

Heeft u de tevredenheidspeiling al 
ingevuld? U heeft via de mail een link 
gekregen om deze in te vullen. Ik 
stuur u deze week een reminder.  
We zitten in een vreemde periode 
maar toch vinden we het belangrijk 
te weten hoe u de school ervaart en 
of we verbeteringen kunnen treffen. 
Ook de kinderen van groep 6-7-8 
zullen (op school) een enquête 
invullen. De uitslag en de 
belangrijkste punten die naar voren 
komen zal ik later met u delen. Wilt 
u de vragen liever op papier dan is 
deze bij de directie verkrijgbaar. 

Staartje 

Over ruim 7 weken breekt de 

zomervakantie alweer aan. Een 

vakantie waarin jullie met jullie 

gezinnen hopelijk meer 

bewegingsvrijheid krijgen.  

 

We hopen ook met school in het laatste 

staartje te zitten van besmettingen, 

testen, thuisblijven en de maatregelen. 

Ik wil u in ieder geval bedanken voor 

het begrip naar ons team. Dat 

vervelend mailtje over thuisblijven in de 

avond en soms zelfs in de ochtend 

sturen we liever niet…. En hopelijk 

kunnen we heel snel intensiever en 

fysiek het oudercontact opstarten. 

 

We zijn alweer volop aan het 

voorbereiden voor het nieuwe 

schooljaar. Zoals u weet gaan we 8 

groepen maken en zijn er geen 

combigroepen meer (behalve groep 1-

2, zoals altijd) 
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Vakantierooster 2021-2022 

Vanuit de groepen 

Het 

Gekwaak! 
Schooljaar 2020-2021#7 

Inhoud 

Yvonne Maas 

y.maas@stichtingleersaam.nl 

 

Activiteiten op school 

04 juni Studiedag groep 2 t/m 8 
vrij 

22-23-24 juni Kamp groep 8 

25 juni Studiedag groep 2 t/m 8 
vrij 

28 jun Bekenmaking 
leerkrachten bij groepen 

28 juni Schoolreisdag 

9 juli Groep 2 vrij 

16 juli Studiedag groep 2 t/m 8 
vrij 

19 juli Afscheid juf 
Leny/Madelon 

 Uitreiking rapport 

20 juli                 Musical/afscheidsavond 

21-22-23 juli Groep 8 vrij 

23 juli 12.15 start zomervakantie 

 

 

 
 

 

We zullen met de 8e groep gebruik gaan 

maken van de extra ruimte waarin nu 

meneer Lucien regelmatig zit. Uiteraard 

wordt dit volledig ingericht als klas met 

het juiste meubilair en faciliteiten. 

 

Uit de sollicitatiegesprekken voor groep 

4 is een heel leuke kandidaat gekomen. 

Binnenkort zullen we haar voorstellen. 

Op 28 juni zullen we voor alle groepen 

bekend maken welke juf/meester welke 

groep gaat doen. 

 

Komende tijd staan er ook nog een 

aantal leuke activiteiten op de planning. 

Het kamp voor groep 8 (22-23-24 juni) 

en de schoolreisdag op school (28 juni). 

Ook komt er nog een mooi afscheid 

voor juf Leny en Madelon. 
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Vakantierooster 2021-2022 
 
Herfstvakantie    25 oktober-29 oktober 2021 
 
Kerstvakantie    27 december 2021-7 januari 2022 
 
Voorjaarsvakantie   28 februari-4 maart 2022 
 
Goed vrijdag `   15 april 
 
2e Paasdag    18 april 2022 
 
Meivakantie    25 april-6 mei 2022 
 
Hemelvaart    26 mei-27 mei 2022 
 
2e Pinksterdag    6 juni 2022 
 
Vrijdagmiddag voor zomer  22 juli vanaf 12.00 uur 
 
Zomervakantie    25 juli-2 september 2022 
 
Studiedagen en vrije dagen van groep 2 volgen z.s.m. 
 
 
 
  

Vanuit de groepen 
 

• Werken met heel de 
school aan het thema: 
energie! 

• Lekker buiten aan het 
werk; rekenen, tekenen 
en spelling!  

• Samenwerken bij de 
gym! 

• De tomatenplanten in 
groep 4 groeien bijna 
tegen het plafond! 

• Groep 6-7 tekent in 
perspectief! 

• Groep 7 en 8 geslaagd 
voor het 
verkeersexamen! 

   



 

 
 

 

 
 

 
 

 

Even voorstellen, 
Mijn naam is Miriam Oussiali en ik ben de 
positieve kracht achter Praktijk Meer.  
Een droom die eindelijk werkelijkheid is 
geworden, mijn passie mogen volgen en 
daar mijn werk van kunnen maken.  
Praktijk Meer biedt coaching aan op 
verschillende vlakken. Je kunt hier terecht 
voor een hulpvraag op het gebied van 
kindercoaching, gezinsbegeleiding en 

budgetcoaching. 
Op een laagdrempelige manier, word je geholpen de rust weer terug 
te vinden binnen jouw huishouden. Want waar meer rust   
heerst, geniet je meer van het leven. 
 
Gezinsbegeleiding: 
Soms loopt alles even helemaal anders en wordt het evenwicht 

binnen een huishouden ontwricht.  
Denk bijvoorbeeld aan een scheiding, overlijden, verhuizen naar een andere omgeving of een verandering in de 
gezinssamenstelling.  
Wanneer het (tijdelijk) niet lukt om het huishouden door te laten draaien is het fijn om via een gemakkelijke en 
laagdrempelige weg om hulp te vragen.  
Praktijk Meer komt bij jou/jullie thuis, luistert naar jouw verhaal en dat van andere huisgenoten/ gezinsleden, om zo 
gezamenlijk een duidelijke hulpvraag om te zetten naar een te behalen resultaat. Dit alles passend in jouw/ jullie 
situatie waarin het welzijn en vertrouwen binnen het gezin centraal staan.  
 
Kindercoaching: 
Elk kind is uniek en perfect in zijn/ haar eigen doen en laten.  
Maar wat nou, als jouw kind spontaan ander gedrag vertoont, of wanneer je binnen de opvoeding met vragen zit, 
waar je niet helemaal zelf uitkomt? Dan kun je de hulp inschakelen van een kindercoach.  
Samen bekijken we wat de hulpvraag is, of jouw kind dit ook (h)erkent en wat we kunnen doen om deze hulpvraag 
om te zetten naar een positief resultaat. Gezamenlijk, in een vertrouwde omgeving waar het gezin en het kind zelf 
altijd centraal blijft staan. 
 
Budgetcoaching: 
Een budgetcoach wordt de laatste jaren steeds vaker ingezet om, zonder al te veel poespas, samen met klant te 
kijken naar de financiële situatie. Zij kan worden ingezet door de gemeente, uw werkgever of u kunt zelf een 
budgetcoach inschakelen.  
Je hoeft niet diep in de schulden te zitten om hulp te vragen. Dit kan ook wanneer je (nog) geen schulden hebt, 
maar wel elke maand de eindjes aan elkaar moet knopen, of wanneer je juist meer inzicht wilt krijgen in jouw 
financiën.  
Praktijk Meer biedt zelfs een budgetcoach abonnement aan. Bij dit abonnement komt de budgetcoach een keer 
per maand bij jou thuis om gezamenlijk de financiën door te spreken en te bekijken waar eventuele mogelijkheden 
liggen. Dit alles uiteraard discreet, met wederzijds vertrouwen en respect.  
Mocht je meer willen weten, of vrijblijvend kennis willen maken kun je contact opnemen via de onderstaande 
gegevens. 
 
 
 
Praktijk Meer Coaching www.praktijk-meer.nl  KvK: 82386129 
Roerdomp 140 contact@praktijk-meer.nl   BTW: NL003679428B51 
4872 PP, Etten-Leur tel: 06-33800396 bank: NL67SNSB8833890414 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.praktijk-meer.nl/
mailto:contact@praktijk-meer.nl

