
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Inleiding 
Vanochtend mochten we koningsdag vieren! De meeste kinderen hadden zich flink uitgedost 
in oranje, rood, wit, blauw. Door de hele school, en ook buiten waren er verschillende 
spelletjes, opdrachten om te doen. We hebben het erg getroffen met het weer. 
Nog een paar uurtjes en dan gaan we genieten van de meer dan welverdiende meivakantie! 
Vanaf 28 april geen avondklok en kunnen we weer genieten op een terrasje! Nu hopen dat 
we de aankomende 2 weken fantastisch mooi weer krijgen en dan we kunnen genieten van 
de zon! 
Na de meivakantie nog 9 weken en dan is het schooljaar 2020-2021 alweer voorbij! Een jaar 
dat voorbij is gevlogen!  

 

Onze groepen in 2021-2022 
We hebben de indeling van de groepen voor volgend schooljaar rond en delen deze graag 
met u. 
De precieze verdeling van de leerlingen over de groepen is nog niet helemaal rond. Die hoort 
u zodra we dat helder hebben. 
We werken ook komend schooljaar met 7 groepen. Al enige tijd zien we een groei van het 
aantal leerlingen, maar op dit moment nog net niet voldoende voor het starten van een 8e 
groep. 
Dat ziet er in 2021-2022 dan zo uit: 
groep 1-2 A     juf Annemarie Kiers en juf Esther Ekkelkamp 
groep 1-2 B     juf Anita Meijer en juf Ellis v.d. Laan 
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Komende activiteiten 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

26 april t/m 7 mei: Meivakantie- kinderen vrij 

13 en 14 mei: Hemelvaartsweekend- kinderen vrij 

17 mei: MR-vergadering 

21 mei: nieuwsbrief 

24 mei: 2e Pinksterdag, kinderen vrij 

27 mei: Leerlingenraad 

11 en 14 juni: studiedag- kinderen vrij 
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groep 3-4 A     juf Nienke v.d. Ploeg 
groep 3-4 B     juf Linda Jongerling en juf Britt Menkhorst (WPO) 
groep 5-6        meester Adriaan van Wezep en juf Annet van Veen 
groep 6-7        juf Femke Dijkman 
groep 7-8        meester Frank Bezema 
 
Juf Esther Ekkelkamp is 3 dagen per week leerkracht van de groepen 5 t/m 8. Daardoor 
kunnen we extra workshops draaien en dus ook in kleinere instructiegroepen werken. 
Verder zal juf Esther ook coach worden van een aantal leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. 
Hierover vindt nog nader overleg plaats. Ze heeft dus geen stamgroep, maar draait verder 
volledig als leerkracht mee in 5 t/m 8. 
 
Juf Annet is achtervang voor juf Britt. Juf Britt is onze WPO-student volgend jaar. Mocht zij 
onverhoopt een keer afwezig zijn, bijvoorbeeld vanwege een griepje, dan neemt juf Annet 
haar taken over. Voor een WPO-student kunnen we namelijk geen vervanger invliegen. 
Verder zal juf Annet als extra leerkracht van de groepen 3-4 werken, zodat we ook daar extra 
workshops/kleinere instructiegroepen kunnen realiseren. Ook dit wordt in onderling overleg 
nader uitgewerkt. 
 
Juf Willeke Mos zal, naast haar taken als locatiecoördinator, studentenbegeleider en Sophia-
leerkracht, ook deels beschikbaar zijn voor extra ondersteuning in 3-4. 
Meester Adriaan is ook komend jaar meester van de Klusklas (Klusmeester) op de 
woensdagen. 
Hoewel we dus nog niet een 8e groep kunnen starten, creëren we zo wel extra 
mogelijkheden voor onze leerlingen. 
 

Ingekomen post 

 
Puzzelend de meivakantie door! 
Ga er ook op uit tijdens deze mei vakantie en los zoveel mogelijk puzzels op! 
In bijna iedere plaats of wijk in Steenwijkerland kan je dit spel spelen tussen 26 april en 9 
mei 2021. 
Het enige dat je nodig hebt is een telefoon met internet en natuurlijk toestemming van je 
ouders. Of neem je ouders mee en doe de puzzels met het hele gezin! Ga naar 
https://swdk.destrandhoeve.nl  en speel mee met KopPuzzels! 
In de meeste dorpen en in 4 wijken in Steenwijk hangen Puzzels, op de site kan je op een 
kaartje zien waar deze precies hangen. Voor iedere wijk of dorp zijn dit 6 puzzels. Het maakt 
niet uit waar Ga je start. 
Heb jij alle puzzels goed? Ga dan door naar een andere wijk of dorp! In het klassement kan je 
zien hoeveel puzzels jij zelf en anderen al goed hebben gemaakt. 
KopPuzzels is een samenwerking tussen Sociaal Werk De Kop en De Strandhoeve. 
 
 
Weekprogramma Meivakantie Sociaal de Kop: 
 
 
 
 
 

https://swdk.destrandhoeve.nl/
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