
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Aan het schooljaar 2020-2021 is een eind gekomen. Er is in het afgelopen jaar veel werk verzet. Als 
team hebben we gewerkt aan onze professionalisering. We hebben ons met name geschoold op 
Kiva. Komend jaar zullen we hier verder mee gaan en willen we u hier ook meer over vertellen op de 
ouderavond in september. Ook is er op de valreep nog gekeken naar een nieuwe taalmethode.  
In het komende jaar hoopt groep 4 mee te gaan doen met een vroegstart van taal actief versie 5. Dit 
betekent dat de methode officieel nog niet op de markt is  maar komend jaar wordt uitgeprobeerd 
op een aantal scholen in Nederland. De scholen worden dan extra begeleid bij het invoeren en de 
uitgever wil dan ook graag feedback om de laatste foutjes uit de methode te halen.  
 
U als ouders bent weer erg betrokken geweest op de school. Een periode heeft u zelfs een deel van 
ons werk overgenomen. We willen u nogmaals bedanken voor uw inzet. Fijn dat we dit als ouders en 
school gezamenlijk hebben mogen doen.  
 
Voor het team was het ook een jaar waarin veel van hen is gevraagd. De collega’s moesten erg 
flexibel zijn en dat is gelukt. Voor zover we het nu kunnen bekijken heeft het thuisonderwijs voor 
onze kinderen geen nadelige gevolgen gehad. Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord, krijgen we als 
onderwijs geld om eventuele achterstanden weg te werken. We zullen dit geld onder andere 
besteden aan de uitbreiding van de inzet van de onderwijsassistent. Dit betekent dat Carin ten 
Voorde die sinds februari bij ons werkt bij ons kan blijven werken.  
Verder zullen we kijken naar de inzet van materialen en hulpmiddelen bij de basisvakken rekenen en 
lezen en zullen een aantal collega’s hier ook scholing op volgen.  
 
We zijn de Heere dankbaar voor Zijn zorg en trouw die we in het afgelopen schooljaar mochten 
ervaren. Er zijn veel dingen gebeurd, en nog steeds is het een roerige tijd. Ook binnen gezinnen van 
onze school zijn zorgen en verdriet. Toch mogen we weten dat de Heere niet loslaat, wat Zijn hand is 
begonnen. We mogen ons leven in Zijn handen leggen.    
 
Feestdag 6 juli 
Wat hebben we een gezellige feestdag gehad! Lekker spelen op het springkussen, oefenen voor de 
uitvoering en samen patat eten. En 's middags het optreden! 
Wat was het mooi en wat fijn dat er zoveel ouders, opa's en oma's etc. bij konden zijn. 
Inmiddels heeft u hier al veel foto's en filmpjes van gezien neem ik aan.  
 
Zwangerschapsverlof juf Nijkamp 
Vanaf de zomervakantie gaat juf Nijkamp met zwangerschapsverlof. We wensen haar ook langs deze 
weg een goed verlof toe en hopen tzt op een mooi en goed bericht.  
 
Afscheid juf Bik 
Deze week hebben we afscheid genomen van Mariëlle Bik. Zij heeft het afgelopen jaar in groep 5/6 
gewerkt. Eerst haar Lio-stage en aansluitend heeft zij gewerkt in het verlof van juf Borghuis.  
Mariëlle hoopt het komende jaar te gaan werken in groep 6/7 op de Bongerd in Zutphen. Mariëlle 
ook nog langs deze weg heel hartelijk dank voor alles wat je gedaan hebt. We wensen je Gods zegen 
toe.  
 
 



 

Afscheid groep 8 
Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van onze leerlingen van groep 8. ’s Middags is de 
musical opgevoerd voor alle kinderen van school.  
Na schooltijd hebben de ouders en leerlingen een programma voor ons als team samengesteld. Het 
was fijn en gezellig om zo samen te eten en een activiteit te doen waar we als team fijn op 
terugkijken.  
’s Avonds is er een afscheid met musical geweest voor de ouders, oudere broers/zussen of andere 
genodigden. We kijken terug op een fijne afscheidsdag! 
Jiska, Jamijn, Marije, Youri, Ilse, Laura, Denise, Steijn, Alicia, Brent, Anna-Lotte, Anne, Rémon, 
Daniek, Ricardo, Sven, Lilli, Rens, Gabriël we wensen jullie ook langs deze weg Gods zegen toe voor 
de toekomst.  
 
Op de foto onder dit stukje staat een bankje die op het kleuterplein is geplaatst. Dit hebben we als 
afscheidscadeau gekregen. Een mooie herinnering aan deze groep. 
 

 
 
Nieuwe leerling 
In de achterliggende tijd is Luca Maas in Uddel komen wonen en gestart bij ons op school. Luca is 
ingestroomd in groep 4 en gaat na de vakantie mee naar groep 5. Luca we wensen je een fijne en 
goede tijd toe bij ons op school.  
 
Jaarsluiting 
Vanmorgen hebben we met alle kinderen van de school het jaar afgesloten. Samen hebben we 
gezongen, geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel waarin God belooft dat Hij meegaat waar we ook 
naar toe gaan. Dat is de belofte waar we ook nu op mogen vertrouwen nu we elkaar een lange tijd 
niet zien.  
 
Foto’s social schools 

Eind juli worden in social schools automatisch alle foto’s verwijderd. Wilt u foto’s bewaren dan 

willen we vragen om deze voor die tijd te downloaden. 

 



 

Zendingsgeld  
In de maanden april tot en met juli hebben de kinderen samen het mooie bedrag opgehaald van 

€638,55 voor onderwijs aan Syrische vluchtelingenkinderen. Super! 

Afgelopen schooljaar zagen we dat veel kinderen mee gespaard hebben voor onze zendingsdoelen: 

Kristine in Afrika, Joänel ons adoptiekind uit Haïti en onderwijs aan Syrische vluchtelingenkinderen. 

Hartelijk bedankt! We vinden het belangrijk dat kinderen al vroeg leren om te delen en dat ze 

beseffen dat er ook veel kinderen zijn die in moeilijke omstandigheden leven (zoals armoede). Fijn 

dat we op deze manier samen een steentje (hebben) kunnen bijdragen! 

 
Even voorstellen: Stijn van de Brug 
Hallo allemaal, 

  

Ik ben Stijn van de Brug en ik word een nieuwe meester op de 

Prins Willem-Alexanderschool.  

Dit is de tweede keer, ik heb in 2019/2020 namelijk stagegelopen 

in Uddel. Dat was erg leuk! En ik heb er ook zin in om weer 

meester in Uddel te zijn! 

Ik ben 20 jaar oud en vind het erg leuk om met vrienden en familie 

af te spreken, piano te spelen en te vissen.  

  

Tot na de zomervakantie! 

 
Oudercommissie 
Afgelopen jaar heeft de oudercommissie bijna stilgelegen door Corona. Er waren weinig activiteiten 
waar hulp bij nodig was. We hopen dat we volgend jaar alles weer op kunnen pakken en hebben 
inmiddels twee nieuwe ouders gevonden die mee gaan draaien: Maaike van Rijswijk (moeder van 
Elze Koenen) en Ariëtte van de Steeg (moeder van Celeste en Talitha). Fijn dat jullie komen helpen! 
We zouden nog wel een man extra kunnen gebruiken, dus als er nog iemand is die het leuk vindt, 
welkom! 
We nemen ook afscheid van drie trouwe leden omdat hun jongste kind van school ging: Aliece Vos, 
Corrie Stip en Henk-Jan Dekker. Bedankt voor alle inzet in de afgelopen jaren. Wat hebben we vaak 
een beroep op jullie kunnen doen! 
Gijsbert Mulder en Evelien Bronkhorst blijven gelukkig nog.  
We zien uit naar het nieuwe jaar en hopen dat we aan het eind van het schooljaar weer een prachtig 
pleinfeest kunnen organiseren! 
Groeten Martine te Morsche (personeelslid Oudercommissie) 
 

Overblijven  
Na de vakantie gaan we weer werken in het oude rooster. Dit betekent dat de kinderen tussen de 
middag weer thuis eten. Ook het overblijven zal dan weer geregeld worden.  
  
Langs deze weg willen wij als team Ariëtte en Tjarda heel hartelijk bedanken voor hun inzet als 
coördinator van het overblijven.   
Ook de ouders die hebben geholpen afgelopen jaar hartelijk bedankt. 
 



 

Pleinwacht corona-periode 

Ook langs deze weg willen we alle ouders die geholpen hebben met pleinwacht heel hartelijk 

bedanken. Fijn dat het met uw hulp mogelijk was om als leerkrachten pauze te houden.  

 

Schoonmaak school  
Door corona kon de schoonmaak niet op de gebruikelijke manier doorgaan. Het is uitgesmeerd over 
meerdere momenten. Alle ouders die hebben geholpen heel hartelijk bedankt!  
We werken inmiddels in een schone school door uw hulp.   
  
Bereikbaarheid vakantie  
In de vakantie zijn wij in noodgevallen bereikbaar op het volgende mobiele nummer: 06-44695608 
(nummer van Colinda van Milligen).   
De mail zal af en toe ook gelezen worden maar niet dagelijks. Reacties op mailtjes zullen wanneer 
het niet urgent is misschien wat langer op zich laten wachten.   
  
Schoolplein in de vakantie  
Wilt u in de vakantie ook het schoolplein in de gaten houden? Bij verdachte situaties kunt u de 
wijkagent inschakelen.   
Bij kleine punten mag u ons mailen en bij urgentie bellen (zie bovenstaand nummer).  
 
Vakantierooster en studiedagen 2021-2022 
18 – 22 oktober   Herfstvakantie  
24 november   Studiedag 

27 december – 7 januari  Kerstvakantie  
4 – 7 februari   Lang weekend (studiedagen voor leerkrachten) 
28 februari – 4 maart   Voorjaarsvakantie  
15 – 18 april    Goede Vrijdag en Pasen  
25 april – 6 mei   Meivakantie  
26 en 27 mei    Hemelvaart  
6 juni     Tweede Pinksterdag  
17 – 20 juni   Lang weekend (studiedagen voor leerkrachten) 
Vanaf 11 juli    Zomervakantie   
 
Vacature op de scholen in Putten 
Op alle scholen in Putten willen ze gaan werken met eigen schoonmakers. Inmiddels zijn er op een 
paar scholen mensen benoemd. Nog niet alle scholen zijn voorzien.  
Daarom hierbij nogmaals de vacature. Heeft u interesse of kent u iemand met interesse dan hopen 
we dat u reageert! 
 



 

  
 

 

Agenda  
Op vrijdag 27 augustus krijgt u nog een nieuwsbrief met informatie voor de eerste periode.  
 

17 juli – 29 augustus Zomervakantie   

30 augustus Eerste schooldag in nieuwe 
schooljaar 

 

1 september Informatieavond Zoals het nu lijkt gaat deze gewoon door; dit is 
afhankelijk van wat er tegen die tijd mogelijk is.  

9 september Startbijeenkomst in Blanke 
Schot 

Zoals het nu lijkt gaat deze gewoon door; dit is 
afhankelijk van wat er tegen die tijd mogelijk is.  

14 september Schoolreis groep 1-4 en 5-8  

22 september Schoolfotograaf  

28 september Ouderavond Kiva Zoals het nu lijkt gaat deze gewoon door; dit is 
afhankelijk van wat er tegen die tijd mogelijk is.  

 
Tot slot 

Voor nu nogmaals een goede vakantie en tot ziens!  
 

 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 
 
 


