
  

 

 
 

 

 

 

 
 

Nieuwsbrief mei 
 
Mededelingen 
Welkom in groep 1-2, Gijs en Joël, beiden worden in mei 4 jaar. Gijs en Joël zijn de laatste nieuwe leerlingen 
van dit schooljaar. De kinderen die vanaf half juni 4 jaar worden verwelkomen we aan het begin van het 
nieuwe schooljaar. 
 
Sneltesten leerkrachten 
We wachten nog steeds op de Covid-19 sneltesten voor de leerkrachten. De levering loopt vertraging op 
helaas. Sommige scholen hebben ze wel ontvangen, maar wij nog niet. Als ze geleverd zijn kunnen 
leerkrachten ervoor kiezen om op de dag voor ze gaan werken zelf een sneltest te doen. Dat kan onnodig 
verzuim voorkomen. Een negatieve uitslag is 48 uur geldig.  Bij een positieve uitslag gaat de leerkracht naar 
de teststraat van de GGD om een reguliere test af te laten nemen. Het afnemen van een zelftest mag een 
werkgever in het onderwijs niet verplichten, dat is op vrijwillige basis. 
 

 
 
Groepen in 2021-2022 
We gaan in het nieuwe schooljaar met zes groepen werken op onze school van ongeveer 90 leerlingen. 
Ondanks het lerarentekort is het Primas-scholengroep gelukt nieuwe collega’s te benoemen, door er vroeg 
bij te zijn met de werving van kandidaten.  
Wat een fijne maatregel, dat extra geld voor de scholen vanwege Covid-19! De kinderen kunnen er 
optimaal van profiteren op deze manier. Kleinere klassen betekent extra individuele aandacht voor elk kind. 
En voor de leerkrachten geeft het minder werkdruk, dat is prettig voor hen én het komt indirect ook de 
kinderen ten goede. 
Daarnaast investeert Primas-scholengroep extra in sociaal-emotionele en culturele vorming. Hierin zijn de 
kinderen tijdens de lock-down tijd echt tekort gekomen. Dus nu we de middelen hebben grijpen we de 
kans. Concreet gezien betekent dat voor onze school onder meer dat ‘onze’ juf Anne, één ochtend in de 
week drama lessen en ‘onze’ juf Astrid muziek lessen gaat geven aan alle groepen, in samenwerking met de 
groepsleerkracht. Anne en Astrid zijn specialist in de genoemde vakgebieden. De Bergpadschool is 
bevoorrecht met zoveel specialisaties, naast Anne en Astrid hebben we ook nog Wilbert voor 
bewegingsonderwijs en Paul voor Handvaardigheid. Die formatie hebben niet alle Primas-scholen zo ruim! 
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Schoolreizen en schoolkamp  
We willen ook dit bijzondere jaar voor de kinderen van groep 1 t/m 6 een leuk schoolreisje organiseren. 
Uitstapjes met de bus gaan het niet worden dit jaar, maar ook dichter bij huis zijn er mogelijkheden 
genoeg. U hoort er later meer over. 
Helaas moeten we het schoolkamp voor groep 7-8 aanpassen. Binnen Primas-scholengroep is besloten 
vanwege besmettingsgevaar niet met kinderen ergens te gaan overnachten. Erg jammer, vooral voor de 
kinderen van groep 8! Groep 7 kan volgend jaar wellicht een nieuwe kans krijgen. In plaats van een 
schoolkamp met overnachting gaan we ons best doen drie dagen met schoolkampachtige activiteiten te 
organiseren voor de kinderen. Ook hier hoort u later meer over. 
 
Eindmusical groep 7-8 
Begin juni gaat groep 7-8 oefenen voor de eindmusical. Altijd een hele gebeurtenis voor de kinderen en hun 
ouders! Het is nog niet besloten of de opvoering met of zonder ouders zal zijn, dat hangt af van de situatie. 
Indien zonder publiek, dan zullen we iets moeten regelen met filmen of streamen.   
 

 
 
Agenda 
11-05 Gastles Bureau Halt groep 7-8 

Deze keer zullen de twee gastlessen van Halt online gegeven worden. Het onderwerp van de eerste 
les is Jeugdcriminaliteit. 

13 en 14-05 Hemelvaartsdag en vrijdag vrij 
 
24 t/m 26-05 Pinkstervakantie 
 
01-06 Schoolfotograaf 

De fotograaf komt voor de kinderen van ‘t Hummelhoekje en voor onze kinderen.  
 
Vakantierooster 2021-2022 
 
Herfstvakantie  25/10 – 29/10 
Kerstvakantie   27/12 – 07/01 
Voorjaarsvakantie  28/02 – 04/03 
Pasen    18/04 – 19/04 
Meivakantie   25/04 – 06/05 
Hemelvaartsdag  26/06 – 27/06 
Pinksteren   06-06 – 07/06 
Zomervakantie  25/07 – 02/09 
Studiedag Primas  05/10 
2 x 2 uur voor kerst- en meivakantie en 3 studiedagen, data worden later bekendgemaakt. 


