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Maandinfo 
juli 2020 
 
 
Agenda maand juli/augustus 2020 
  

wo 8 juli studiedag team Alle leerlingen vrij 

do 9 juli rapport Alle leerlingen 
ma 13 juli facultatieve oudergesprekken  Op uitnodiging van de leerkracht 

di 14 juli afscheid gr 8 - drive-in bioscoop Leerlingen en ouders/verzorgers gr 8 
wo 15 juli wisseluurtje In alle groepen 

vr 17 juli laatste schooldag Groepen 1 t/m 7 
20 juli t/m 28 augustus ZOMERVAKANTIE Alle leerlingen 

ma 31 augustus eerste schooldag Alle leerlingen 
 

De maandinfo 
Deze maandinfo bevat informatie over de volgende zaken:  

▪ Afscheid groep 8 
▪ Begeleiding groep 1-2 
▪ Begeleiding groep 7-8 
▪ Volgend schooljaar: het plaatje 
▪ Vakanties en vrije dagen 20-21 
▪ Website 
▪ Het stokje overdragen 
▪ Rookvrije school 
▪ Informatie vanuit onze OR 

 

Afscheid van groep 8  
In onze vorige maand info hebben we u verteld dat groep 8 dit school jaar een heel bijzonder 
afscheid zou krijgen. En bijzonder dat werd het! Waar andere jaren door groep 8 een musical 
werd opgevoerd, is de musical van deze groep 7-8 verfilmd. Jazeker ook groep 7 is hierbij 
betrokken geweest! Onze buurman Ruud heeft er een prachtig geheel van gemaakt. Iets om 
trots op te zijn. De leerlingen van groep 7-8 hebben het resultaat als eersten gezien en waren er 
erg blij mee. Dinsdag 14 juli hebben de leerlingen van enkel groep 8 de film nogmaals bekeken. 
Ditmaal samen met hun ouders en andere genodigden. Op het schoolplein werd een drive-in 

bioscoop georganiseerd waar iedere leerling met twee gevulde 
auto’s aan mocht deelnemen. Het spreekt voor zich dat de 
leerlingen zelf op de voorstoel zaten, zij waren tenslotte eregast 
op dit feestje. Bij aankomst op school werden de auto’s op een 
ludieke manier ontvangen door een orgelman. Daarna werd de 
film vertoond op een mooi groot bioscoopscherm.  
Het thema van deze musical/film was helemaal van deze tijd. 
De musical ging namelijk over ‘Corona en nu?’. Deze speciaal 
voor de kinderen geschreven musical sloot volledig aan op de 
actualiteit.  
Tijdens de film hebben de leerkrachten, geheel in stijl van zo’n 
drive-in bioscoop, gezorgd dat iedereen voorzien werd van een 
hapje en een drankje. Het werd echt een hele speciale 
gebeurtenis.  
Na afloop van de film zijn de leerlingen nog toegesproken door 
hun meester Frank , hun juf Margriet en hun juf Marieke. 
Onderstaand geven we u een inkijkje in deze bijzondere avond! 
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Wilt u meer foto’s en de eindfilm ook zien? Kijk dan vanaf morgen op onze website! 
 
Na de vakantie in groep 1-2 
Wij kunnen ons voorstellen dat u als ouders/verzorgers inmiddels heel benieuwd bent op welke 
manier groep 1-2 volgend schooljaar begeleid gaat worden. Het heeft even wat energie en tijd 
gekost, maar we hebben een heel fijn duo van leerkrachten gevonden die samen gaan zorgen 
dat de leerlingen van  groep 1-2 een hele fijne start van het nieuwe schooljaar kunnen gaan 
maken.  
Op maandag en dinsdag zal Esther Peters de leerkracht zijn voor onze kleuters. Op woensdag, 
donderdag en vrijdag worden de leerlingen begeleid door meester David Chitoe. We hebben 
veel vertrouwen in deze leerkrachten en daarnaast ook in hun samenwerking. Samenwerking 
met elkaar én samenwerking met het team van de Driehuisschool. Onderstaand stellen Esther 
en David zichzelf even aan jullie voor.  
 

Beste ouders, 
 
Wat leuk dat ik komend schooljaar de juf op maandag en dinsdag van 
uw kinderen word in groep 1/2. Ik ben Esther Peters-Nikkels. Ik woon 
in Haarlem met mijn man Bats samen met onze zoontjes Lars en Ties 
van 5 en 7 jaar. Ik vind het erg leuk om les te geven aan jonge 
kinderen. Samen met de kinderen op ontdekking gaan en veel leren 
over een thema. Ik heb dan ook erg veel zin om volgend jaar les te 
gaan geven aan uw kinderen. Omdat ik al op vakantie ben, is het 
helaas niet mogelijk om nu al kennis te maken. Maar in het nieuwe 
jaar leer ik jullie en de kinderen graag kennen. Tot het nieuwe 
schooljaar!                                                   Esther Peters-Nikkels 
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Beste kinderen en ouders van de Driehuisschool, 
  
Voor jullie is het bijna vakantie!    
Maar na de vakantie mag ik graag bij jullie op school komen om de 
kleuters van groep 1-2 les te geven, en daar heb ik veel zin in!  
Nu ben ik onderweg naar Frankrijk om te kamperen en lekker op de 
motor te rijden. Want dat vind ik erg leuk. Ook houd ik van 
wielrennen, hardlopen en boksen. Lekker zingen en dansen vind ik 
ook erg gezellig en leuk om te doen. 
Naast het werken als meester werk ik ook in het vliegtuig en kom ik 
overal op de wereld. 

Ik heb er veel zin om naar de zomervakantie jullie meester te zijn en hoop jullie dan 
lekker uitgerust te zien! 
Geniet van de vakantie en tot snel!                                              Meester David 

 
 
Na de vakantie in groep 7-8 
Ook voor groep 7-8 zijn wij erin geslaagd om een leerkracht te vinden die de leerlingen van 
deze groep vanaf start schooljaar zal gaan begeleiden. Haar naam is Chaima Lahouel en ook 
zij zal zich even aan u voorstellen.  
 

Beste ouders/verzorgers van groep 7/8,  
 
Mijn naam is juf Chaima en ik zal volgend schooljaar de juf zijn 
van uw kind! Ik zal daarom alvast kort mezelf introduceren..  
 
Ik ben 26 jaar en ik kom uit Leiden, waar ik geboren en getogen 
ben. Op dit moment rond ik nog het schooljaar af op de school 
waar ik nu werk in het speciaal basisonderwijs in Zoetermeer. 
Maar ik heb onwijs veel zin om te starten op de Driehuisschool 
in deze groep! Mijn werkdagen zullen van maandag t/m vrijdag 
zijn. Ik kijk er naar uit om de kinderen en u na de vakantie te 
ontmoeten!  
 
Maar voor nu.. alvast een hele fijne en vooral veilige zomervakantie toegewenst!  
 
Tot ziens, 
 
Groeten juf Chaima  
 
 

Volgend schooljaar 
Uit de voorgaande twee items in deze maandinfo blijkt dat we in de twee groepen waarover nog 
onduidelijkheid was, gelukkig leerkrachten hebben kunnen plaatsen. Dit betekent dat het plaatje 
er voor volgend schooljaar als volgt uitziet: 
 

 maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  

groep 1-2 juf Esther  juf Esther  meester 
David  

meester 
David  

meester 
David  

groep 3-4  juf Michelle  juf Michelle  juf Michelle  juf Michelle  juf Michelle  

groep 5-6  juf Margriet  juf Margriet  juf Margriet  juf Margriet / 
juf Daniëlle  

juf Margriet  

groep 7-8  juf Chaima juf Chaima juf Chaima juf Chaima / 
juf Daniëlle  

juf Chaima 

onderwijsassistent  juf Anouk  juf Anouk  juf Anouk  juf Anouk   

intern begeleider   juf Daniëlle juf Daniëlle   
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Vakanties en vrije dagen 
In de maandinfo van maart hebben we het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar al met u 
gedeeld. Wat nog miste waren de overige vrije dagen i.v.m. bijvoorbeeld studiedagen en de 
vrije vrijdagen voor gr 1-2 en gr 3-4. Onderstaand delen we nog even het complete overzicht.  
 

Vakantie en lesvrije dagen 
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Eerste schooldag ma 31-08-2020 
  

Herfstvakantie 19-okt 23-okt 

Vrije middag voor Kerstvakantie 18-dec 
 

Kerstvakantie 21-dec 1-jan 

Voorjaarsvakantie (Carnaval) 22-feb 26-feb 

Goede Vrijdag 2-apr 
 

2e Paasdag  5-apr 
 

Koningsdag 27-apr 
 

Meivakantie (inclusief bevr.dag en Hemelvaart) 3-mei 14-mei 

Tweede Pinksterdag 24-mei 
 

Zomervakantie 19-jul 27-aug 
 

Studiedagen en -middagen team 
Studiedagen: leerlingen hele dag vrij 
Studiemiddag: leerlingen om 12.00 uur vrij 

studiedag donderdag 10 september 2020 

studiedag maandag 12 oktober 2020 

studiedag dinsdag 17 november 2020  

studiedag maandag 1 februari 2021  

studiedag vrijdag 16 april 2021  

studiemiddag vrijdag 11 juni 2021  

studiedag maandag 5 juli 2021  
 

Extra vrije vrijdagochtenden (middagen zijn al vrij) groep 1-2  

18 september 2020  

29 januari 2021  

12 maart 2021  

 

Extra vrije vrijdagochtenden (middagen zijn al vrij) groep 1 t/m 4 

11 december 2020  

9 juli 2021  

 
 
De website 
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De lancering van de nieuwe website was eerder verwacht. Helaas werd toch wat vertraging 
opgelopen. Vandaag kunnen we dan eindelijk zeggen dat hij morgen online staat! Hier en daar 
zullen de komende periode nog wat aanvullingen volgen maar de basis is er! Zoals al 
aangegeven zal ook de link naar de eindfilm van groep 7-8 op de website staan, zodat u hier 
allemaal van kunt genieten. 
 
 
Het stokje overdragen 
Op 8 oktober 2019 stapte ik de drempel van de Driehuisschool over. Samen met het team 
begon ik die dag aan een mooi avontuur. De meeste ouders/verzorgers ontmoette ik tijdens de 
informatieavond van 4 november. Wat een betrokken club mensen! Met elkaar hebben we 
besproken waar voor de school  kansrijke zaken lagen om voort te zetten, wat de 
ontwikkelpunten van de school waren én waar wensen van ouders/verzorgers leefden die 
opgepakt mochten worden. Allemaal mooie uitdagingen waar we hard mee aan de slag zijn 
gegaan. Inmiddels mogen we terugkijken op een proces waarbinnen leerkrachten steviger zijn 
gaan staan in hun groep, hun leerlingen nog krachtiger kunnen begeleiden en waar een – door  
het voltallige team gemeenschappelijk gedragen – toekomstperspectief geschetst is. Wat een 
fijne opbrengst!  
Natuurlijk hebben we dit schooljaar ook te maken gehad met de consequenties van de uitbraak 
van het coronavirus. Toen bleek al snel hoe enorm flexibel leerlingen, leerkrachten, maar zeker 
ook ouders/verzorgers waren. We zijn deze bijzondere tijd, met elkaar toch maar mooi heel 
sterk doorgekomen. Waarschijnlijk zijn we er zelfs steviger uitgekomen. De ervaringen in deze 
periode hebben bijgedragen aan nieuwe inzichten die maken dat leerkrachten, samen met 
ouders/verzorgers, alle leerlingen van Sterrenschool Driehuis nog passender kunnen 
ondersteunen.  
Al met al kijk ik met een heel goed gevoel terug op dit afgelopen schooljaar. Ik wens iedereen 
een hele kansrijke toekomst, maar voor nu éést een energie opleverende, gezellige en zonnige 
zomervakantie.  
 
Antoinette van Zuijlen 
(nog heel even) interim-directeur Sterrenschool Driehuis  
 
 
Rookvrije school 
Sterrenschool Driehuis heeft vanaf het 
nieuwe schooljaar een rookvrij 
schoolterrein! 
Een gezonde leeromgeving vinden wij 
belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf 
het nieuwe schooljaar een rookvrij 
schoolterrein. Er mag dan nergens meer op 
het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend 
personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten 
schooltijd. 
 
Waarom een rookvrij schoolterrein? 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil 
leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, 
doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in 
hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en 
voorkomt ongewenst meeroken.  
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein en op 
het pad naar het plein, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen 
van leerlingen.  
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde 
leeromgeving voor onze kinderen. 
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Informatie vanuit onze OR 
Beste ouders, 
 
Aan het begin van dit schooljaar stond de OR klaar om allerlei activiteiten voor de kinderen op 
school te organiseren. Onder andere de schoolfotograaf, een succesvolle kinderboekenweek en 
een gezellig Sinterklaarfeest. De eerste vergadering stond ook al gepland voor 2020 met op de 
agenda Koken met Sterren, Pasen en het zomerfeest als spetterende afsluiter van het 
schooljaar. Wij vinden het zo jammer dat deze activiteiten niet door konden gaan voor de 
kinderen. Op de achtergrond zijn wij natuurlijk wel door gegaan met als doel het schooljaar 
2020-2021 dubbel en dwars in te halen. Hier kan door de onzekere tijd nog niets concreets over 
gezegd worden. Hierover wordt later meer gecommuniceerd. 
 
Heb je vragen, leuke ideeën of wil je je aansluiten bij de OR? Wij zijn te bereiken via 
ordriehuisschool@gmail.com, maar je kan ons natuurlijk ook aanspreken (op 1,5 meter afstand 

😉). 

 
Met nog maar een paar weken te gaan willen wij iedereen alvast een hele zonnige 
zomervakantie wensen. Tot in september! 
  
Hetty Ponk (voorzitter) 
Cynthia Vink (Vice-voorzitter) 
Tamara Versteeg (Penningmeester) 
Annemiek Wolfs (Secretaris) 
Andrea van Scheppingen 
Naómi Slof 
Danielle Wegman 
 
 
 

Allemaal een hele fijne zomervakantie! 
 

Team sterrenschool Driehuis 
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