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Beste ouders/verzorgers, 
 
Een turbulent schooljaar ligt achter ons, een schooljaar dat gedomineerd werd door de corona-crisis 
en dat we uiteindelijk samen met onze leerlingen gezamenlijk hebben kunnen afsluiten. Hiervoor 
mogen we onze Schepper dankbaar zijn. Een jaar dat helaas ook werd gedomineerd door ziekte bij 
collega’s. Gelukkig is iedereen weer zo goed als beter en gaan we vol goede moed en ambitie het 
nieuwe schooljaar in. U leest hier meer over in deze nieuwsbrief. Heel veel leesplezier! 
 

 
 

 
Corona, een terugblik 
De Corona crisis heeft ervoor gezorgd dat we de leerlingen een flink aantal weken niet op school 
hebben kunnen zien. Het zgn. thuisonderwijs werd geintroduceerd en via Google Classroom hebben 
we het thuisonderwijs vorm kunnen geven. Wat mogen we trots zijn op jullie als ouders! Als niet 
bevoegde leerkrachten hebben jullie de kinderen bijgestaan en begeleid in hun schoolwerk. Via 
Google-meet sessies werd er vinger aan de pols gehouden en werd er contact gehouden met de 
leerlingen. In deze periode hebben ook de meesters en juffen zich van hun beste kant laten zien: 
naast het reguliere schoolwerk werden er allerlei leuke, leerzame, grappige en vooral ook nuttige 
filmpjes opgenomen. Wat een enorme flexibiliteit! 
Heerlijk om de leerlingen nu alweer een aantal weken op school te zien rondlopen. Dat is waarom we 
school zijn en waarvoor we het doen. 
Fijn dat we als school samen met jullie als ouders en kinderen ons door deze crisis hebben 
geworsteld. Hartelijk dank! Als blijk van waardering ontvangt u later deze week hiervoor een kleine 
attentie. 
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Ons onderwijs 
In de afgelopen periode zijn we weer druk bezig geweest met het herijken van ons onderwijs. Dit 
betekent dat we vanaf het nieuwe schooljaar nog nadrukkelijker in Units gaan werken. Daarnaast 
gaan we, om een nog betere overdracht binnen de Units te garanderen, een ander overlegsysteem 
hanteren. Ook gaan we starten met een gloednieuw portfolio! Verder gaan zowel de Plusgroep (X3) 
en de Vakwerkgroep aankomend jaar weer van start. 
Op Max gaan we starten met een onderbouwunit die bestaat uit 2 groepen 1-2-3 en een 
middenbouwunit met 2 groepen 4-5-6. De bovenbouw op Alex start met een 5-6-7-8 Unit. Ook dit is 
onderdeel van deze herijking. We hopen hiermee niet alleen onze onderwijskwaliteit te verbeteren 
maar ook nog beter tegemoet te kunnen komen aan de verschillen tussen onze leerlingen. 
Kortom: een jaar vol ambitie en ontwikkelingen; de diverse werk- en projectgroepen draaien op volle 
toeren. Het team heeft er zin in! U hoort van ons… 

 
 
Jaarkalender: vakanties en studiedagen 
Voor het aankomend jaar zien de vakanties en studiedagen er als volgt uit. Mochten er wijzigingen 
zijn dan hoort u dat tijdig van ons. 
 
Vakanties 

Herfstvakantie Maandag 19 oktober 2020 t/m Vrijdag 23 oktober 2020 Week 43 

Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 t/m Vrijdag 1 januari 2021 Week 52 + 53 

Voorjaarsvakantie Maandag 22 februari 2021 t/m  Vrijdag 26 februari 2021 Week 8 

Goede vrijdag + Pasen Vrijdag 2 april 2021 t/m Maandag 5 april 2021 Week 13 + 14 

Meivakantie Maandag 26 april 2021 t/m Vrijdag 7 mei 2021 Week 17 + 18 

Hemelvaart Donderdag 13  mei 2021 t/m Vrijdag 14 mei 2021 Week 19 

Pinksteren  Zondag 23 mei 2021 t/m Maandag 24 mei 2021 Week 20 + 21 

Junivakantie Maandag 14 juni 2021 t/m Vrijdag 18 juni 2021 Week 24 

Zomervakantie Maandag 19 juli 2021 t/m  Vrijdag 27 augustus 2021 Week 29 t/m 34 

 
Studie(mid)dagen/vrije (mid)dagen  

Studiedag onderwijs Alex & Max Maandag 31 augustus 2020 9:00 uur – 16:00 uur 

Studiedag onderwijsplannen/opbrengsten Donderdag 8 oktober 2020  9:00 uur - 16:00 uur  

Studiemiddag  Dinsdag 29 september 2020 13:00 uur – 17:00 uur 

Studiemiddag  Donderdag 5 november 2020  13:00 uur – 17:00 uur 

Studiemiddag  Maandag 23 november 2020 13:00 uur – 17:00 uur 

Vrije middag Vrijdag 4 december 2020 Vanaf 12:00 uur  

Vrije middag Vrijdag 18 december 2020 Vanaf 12:00 uur  
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Studiedag onderwijsplannen/opbrengsten Vrijdag 12 februari 2021 9:00 uur – 16:00 uur 

Studiemiddag  Donderdag 28 januari 2021 13:00 uur – 17:00 uur  

Vrije middag groep 1 t/m 4 Vrijdag 23 april 2021 Vanaf 12:00 uur  

Studiedag Dinsdag 6 april 2021 9:00 uur – 16:00 uur 

Studiedag  Vrijdag 4 juni 2021 9:00 uur – 16:00 uur 

Studiedag opbrengsten + groepsoverdracht Woensdag 7 juli 2021 9:00 uur – 16:00 uur 

Vrije dag Vrijdag 16 juli 2021 Hele dag  

 
Helaas kan in verband met de Corona maatregelen de Lustrumviering ook dit schoojaar voorlopig nog 
niet doorgaan en daarom ook niet in de jaarkalender opgenomen. 

 
 
Vanuit het team 
Er valt heel wat te melden vanuit het team. Om te beginnen zijn er op dit moment 3 collega’s met 
zwangerschapsverlof en valt er tot op heden nog niets te melden vanuit hen. Het gaat om juf Elianne, 
juf Sabine of juf Ilonka. Inmiddels is bij een enkeling de uitgerekende datum wel verstreken. 
Spannend! We wensen hen een heel fijn verlof en zien hen later dit jaar hopelijk in goede gezondheid 
en met gezinsuitbreiding terug op Alex & Max. 
Daarnaast nemen we afscheid van een aantal collega’s. Sommigen werkten bij ons als invaller maar 
er vertrekken helaas ook enkele vaste collega’s. Op Max vertrekt juf Ilona naar het Baken en op Alex 
vertrekt juf Melissa voor de liefde naar Groesbeek en gaat zij in die omgeving werken op een school 
voor Unitonderwijs. Op school Alex vertrekt ook juf Jorinde. Zij gaat trouwen en verhuist naar het 
Overijsselse IJsselmuiden. Aanstaande vrijdag is haar trouwdag en komt ze in vol ornaat haar bruiloft 
met de kinderen van groep 3-4 nog vieren op Alex. Heel veel geluk, juf Jorinde en heel veel plezier in 
jullie nieuwe werkomgeving Ilona en Melissa! 
Verder nemen we op Max afscheid van meester Samuël en gaat juf Kirsten naar groep 1-2 op Alex. 
Tenslotte nemen we op Alex afscheid van onze tijdelijke collega’s juf Daniëlle, juf Hanneke van 
Meerveld en juf Rosemarijn. Ook gaat juf Hanneke Schokker weer terug naar Max (gr. 4-5-6) en gaat 
juf Ingrid 2 dagen naar Alex. 
 

 
 
 
Afscheid groep 8 
Op zowel Alex als Max hebben de groepen 8 toch nog een musical kunnen voorbereiden. In beide 
gevallen was de uitvoering fantastisch! Prachtig om onze achtste groepers nog een keer te zien 
stralen en wat fijn dat er toch nog een echte afscheidsavond mogelijk was. 
Beide groepen zijn onlangs nog een dagje op pad geweest om toch nog een klein beetje een 
kampgevoel te krijgen. En nu is hun basisschoolperiode dan definitief voorbij en maken ze zich op 
voor een nieuwe periode in hun leven! We bidden hen daarbij de onmisbare zegen van God toe… 
We willen ook graag de ouders van groep 8 bedankt voor hun vertrouwen in de afgelopen jaren.  
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Lieve Mieke, Eline, Jesse, Sven, Angelina, Poune, Twan, Uriël, Charlene, Amy, Melissa, Thijs, Jochem, 
Yeshara, Floortje, Sahanaa en Anouk, heel erg veel succes op jullie nieuwe school! 

 
 
Lieve Bilal, Jippe, Sara-Lynn, Yaela, Liora, Leyla, Melanie, Rick, Radjinder, Jesse, Douwe, Carlijn, 
Florine, Dewi, Alina en Sara, heel erg veel succes op jullie nieuwe school! 
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Agenda 
-Vrijdag 17 juli        Laatste schooldag, 12 uur uit 
-Vrijdag 17 juli       Start zomervakantie 
-Dinsdag 21 juli       Juf Jorinde en juf Anna-Britt jarig! 
-Vrijdag 14 agustus      Juf Ilona jarig! 
-Maandag 17 augustus      Juf Petra jarig! 
-Vrijdag 28 augustus      Startvergadering team Alex&Max 
-Maandag 31 augustus      Studiedag team, leerlingen vrij 
-Dinsdag 1 september      1e schooldag nieuwe schooljaar 
 

Het team van School Alex & Max wenst u 
een hele fijne zomer! 

 
 

 


