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Made, 24 juni 2021
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
En dan zijn we alweer bij de laatste weken van het schooljaar aangekomen.
Inmiddels zijn er binnen de maatschappij volop versoepelingen gaande. Hopelijk kunnen we
gaan genieten van een zomer zoals voorheen.
Binnen onze school hanteren we vooralsnog de geldende afspraken betreffende Corona. Zodra
er wijzigingen hieromtrent zijn, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.
Namens team Den Duin wens ik u allen een mooie zomer!
Met vriendelijke groet,
Carin Zeelen
coördinator onderbouw

In onderstaand schema informeren wij u over de verdeling van leerkrachten over de groepen
voor schooljaar 2021–2022.
Groep

Leerkracht(en)

Werkdagen

1-2
kikkergroep

Carin Zeelen
Nanda Hermans

Dinsdag, woensdag
Maandag, donderdag, vrijdag

1-2
berengroep
2-3
oceaangroep

Eline Bosman Jansen

Maandag t/m vrijdag

Lotte Simons

2-3
junglegroep

Natasja van Gils

Maandag, dinsdag, woensdagochtend,
vrijdag
Dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdagochtend
Maandagochtend, dinsdag, woensdag en
donderdag
Maandag, donderdag en vrijdag

4

Diede Hessels
Jolien van den Assum

Maandag t/m woensdag
Donderdag, vrijdag

5

Carin Zeelen
Jos Schretlen

Maandag om de week
Maandag om de week, dinsdag t/m vrijdag

6

Jolien van den Assum
Bas de Vente

7

Anne-Margriet Surewaard
Marianne Rademakers

8

Jeanine Goudzwaard
Eline de Jong

Woensdag om de week, donderdag, vrijdag
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag

onderwijsassistenten

Maluska Rijerkerk
Hellen Krooswijk
Annemieke Bax

Maandag t/m vrijdag
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Dinsdag t/m vrijdag

directeur

Henriëtte Platjouw

Maandag t/m donderdag

intern
begeleider
conciërge

Jeanine Goudzwaard

Dinsdag en donderdag

Erik Quaijtaal

Maandag t/m vrijdag v.m.

administratief
medewerker
interieurverzorger

Elsbeth van Mook

Maandag

Janny van Boxel

Maandag t/m vrijdag voor en na schooltijd

Renée van der Linden
Thamar van Bijsterveld

Maandag, dinsdag, woensdag om de week

Zoals u kunt zien zijn de werkdagen voor de leerkrachten van groep 6 nog niet bekend.
Hierover wordt u later geïnformeerd.

Personele zaken
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat juf Fieke Den Duin verlaten. Zij heeft elders een
baan in het onderwijs gevonden. We wensen haar daar veel succes en werkplezier.
Daardoor verwelkomen wij juf Jolien binnen ons team. Zij gaat werken in groep 4 en 6. We
wensen haar een goede start op Den Duin.
Meneer Gijs heeft zijn lio-stage goed afgerond in groep 7. Daarmee heeft hij zijn Pabo-diploma
op zak. We wensen hem veel succes en werkplezier op zijn nieuwe school.

De agenda voor de komende periode
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Juni
Duinbode 5

Juli

MR vergadering
Kennismakingsochtend groepen 1-2 en 2-3

19.30 uur

Studiedag, leerlingen vrij
GMR vergadering
Alternatieve sportdag/schoolreis voor de groepen 1-2 en 3
Alternatieve sportdag/schoolreis voor de groepen 4 t/m 8

Rapport 3 en Kijkrapport groep 1-2
Musical groep 8

Laatste schooldag, einde schooltijd 12.30 uur

Vakantierooster schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

Ma 25-10-2021 t/m vr 29-10-2021
Ma 27-12-2021 t/m vr 07-01-2022
Ma 28-02-2022 t/m vr 04-03-2022
Ma 18-04-2022
Ma 25-04-2022 t/m vr 06-05-2022
Do 26-05-2022 t/m vr 27-05-2022
Ma 06-06-2022
Ma 25-07-2022 t/m vr 02-09-2022

Wilt u met het plannen van vakanties rekening houden met dit rooster. Voor verlof buiten het
vakantierooster om, moet u op school een verlofaanvraag indienen. Het aanvraagformulier
kunt u afhalen op school of downloaden via onze website.

Studiedagen schooljaar 2021-2022
Donderdag 14-10-2021
Vrijdag 15-10-2021
Donderdag 18-11-2021
Maandag 06-12-2021
Vrijdag 24-12-2021
Maandag 14-02-2022
Woensdag 13-04-2022
Dinsdag 07-06-2022
Woensdag 08-06-2022
Maandag 04-07-2022
Dinsdag 05-07-2022 (calamiteiten dag)

Bericht van juf Fieke
Lieve kinderen, ouders en verzorgers van Den Duin,
Na 12,5 met veel liefde en plezier op basisschool Den Duin te hebben gewerkt is het voor mij
tijd voor iets anders/nieuws. Met een beetje pijn in het hart zeg ik Den Duin vaarwel aan het
einde van dit schooljaar. En start ik in het nieuwe schooljaar met een nieuwe uitdaging bij een
andere stichting. Bedankt voor het vertrouwen de afgelopen jaren en wie weet zien we elkaar
de komende weken nog aan de heg ;-)!
Liefs, Fieke Lucassen
Oud papier
De OR en de school willen graag nogmaals een beroep op u doen. Binnen de gemeente wordt
oud papier opgehaald en daarvoor zoeken we vrijwilligers. Bent u in de gelegenheid een
zaterdagochtend of –middag mee te lopen? Wilt u uw steentje bijdragen voor de school en
indirect dus voor alle leerlingen? Vele handen maken licht werk. Alvast hartelijk dank.
Stuur een bericht naar oudpapierdenduin@gmail.com
Schoeisel
We genieten allemaal van het lekkere weer. Dit nodigt uit tot het dragen van (bad)slippers. Als
kinderen deze dragen, kan dit tot meer ongelukjes leiden. Leerlingen worden zo ook beperkt in
hun vrije bewegen en spelen. Daarom adviseren we u uw kind(eren) sandalen of een slipper
met voetbed te laten dragen.
Overlopen
Vooralsnog is het niet duidelijk of we de laatste schooldag met de leerlingen kunnen
‘overlopen’ naar de nieuwe leerkracht(en). Hierover wordt u later geïnformeerd.

Bereikbaarheid in de zomervakantie
Gedurende de zomervakantie is er regelmatig iemand in school. Maar wanneer dat zal zijn is
niet vooraf te voorspellen. De kans dat de schooltelefoon zal worden beantwoord is dus zeer
klein.
Indien er zich dringende zaken voordoen die niet kunnen wachten tot na de zomervakantie,
kunt u een e-mail sturen naar infodenduin@skod.org.
Theek 5
Nieuws van Theek 5. De bibliotheek is weer open!
Theek 5 heeft als service naar ouders de Durf Te Vragen balie opgestart.
Heeft je kind moeite met het uitzoeken van een leuk boek? Wil je graag tips voor meer plezier
tijdens het lezen? Wil je weten welke boeken en/of apps geschikt zijn voor je kleuter? Voor al
dit soort vragen kun je terecht. Stuur een bericht naar
jeugd@theek5.nl
Duinbode
Dit is alweer de laatste Duinbode van het schooljaar 2020-2021. De eerstvolgende Duinbode
kunt u op 9 september 2021 verwachten. Het team van Den Duin wenst u alvast

