Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het einde van het schooljaar is weer in zicht en we willen u op de hoogte brengen van de laatste
belangrijke activiteiten en benodigde informatie voor de afronding van het schooljaar. Sinds 8 juni mogen
alle kinderen weer gelijktijdig naar school, maar hebben we nog wel te maken met richtlijnen en kaders.
Sommige gewoontes kunnen nu geen doorgang vinden, zoals oudergesprekken op school, een normaal
rapport of een leuke afsluiting met ouders in de school. We hebben als team gekeken naar mooie
alternatieven en brengen u in deze nieuwsbrief hiervan op de hoogte!
Natuurlijk kijken we ook alvast vooruit naar het nieuwe schooljaar. We weten nu nog niet welke afspraken
en kaders er zullen zijn, maar willen u wel vast laten weten welke leerkracht uw kind krijgt en hoe het
team eruit gaat zien. Ook delen we vast de vakanties en vrije dagen, zodat u hier rekening mee kunt
houden.

Rapport wordt terugblik 2019-2020
In onze eerder nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat het “gewone”
rapport komt te vervallen. Toch willen we wel terugblikken op het tweede deel
van het schooljaar. Het was een bijzonder jaar! De scholen gingen dicht en
uw rol werd naast ouder ook juf of meester. Een rol waarvoor jullie een
compliment verdienen. Jullie hebben dit super gedaan, vol betrokkenheid en
liefde voor jullie kind. Het gaf jullie nieuwe inzichten in het onderwijs en ook
in de ontwikkeling van uw kind. Daarom willen we u ook vragen om een deel
van de terugblik te schrijven. Op deze manier heeft u een blijvende
herinnering aan deze unieke situatie! Op vrijdag 19 juni krijgt uw kind een
envelop mee naar huis. In deze envelop zit een blad. We willen u vragen deze
in te vullen en de cirkel in te kleuren. Daarna kunt u het blad weer in de
envelop terug te geven aan de leerkracht voor 26 juni 2020. Uw kind en de
leerkracht vullen ook een terugblik in en dit voegen we samen tot een
speciaal rapport, die we meegeven op 10 juli 2020! We hebben het tenslotte
samen gedaan in het belang van uw kind!

Oudergesprekken
Vanwege de kaders kunnen er geen gewone oudergesprekken op school plaatsvinden. Toch merken we de
behoefte bij ons zelf en bij ouders om elkaar nog wel even te spreken om het jaar af te ronden. De
leerkrachten maken hiervoor een belrooster en zullen dit ook met u delen via Parro. Op deze manier weet
u wanneer ze contact opnemen. De gesprekken zullen plaatsvinden vanaf 22 juni t/m 10 juli 2020.

Feedback op het onderwijs in coronaperiode!
De kinderen zijn alweer ruim twee weken naar school. Tijd voor ons om terug te kijken op de afgelopen
tijd waarin u en wij ons best hebben gedaan om thuisonderwijs te geven.
Elk jaar nemen we bij de leerlingen van groep 7 en 8 een tevredenheidsonderzoek af. Bij ouders doen we
elke 2 jaar een tevredenheidsonderzoek. Dit jaar zou er geen onderzoek onder ouders plaatsvinden, echter
juist nu vinden we uw mening heel belangrijk.
We willen namelijk heel graag van u horen hoe u de afgelopen 3 maanden vanaf de schoolsluiting op 16
maart tot de scholen weer open gingen op 8 juni, heeft ervaren. Wat vond u van de informatievoorziening
vanuit school? Wat zag u in het leren van uw kind? En wat wilt u ons als school meegeven om van te
leren?
Met uw mening kunnen we als team en Stichting aan de slag. We gebruiken de resultaten om te leren voor
de toekomst, en daarom hechten we veel waarde aan uw mening. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht
van de resultaten in onze volgende nieuwsbrief.

We willen u vragen om naar deze vragenlijst te gaan en de lijst in te vullen, klik op de link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04Ih7DHCTfnzvZBp
n6qECMcivxUMzhOMDMyT0NSTk82UjRHNkYzTExQT0RITy4u
Vakanties en vrije dagen 2020-2021
Start schooljaar

01-09-20 (let op, dit is de dinsdag)

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie incl. koningsdag
Meivakantie -extraHemelvaartdag + extra vrije dag
Pinkstermaandag
Zomervakantie
Vrije dagen (studie team) *

19-10-2020 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-2021
05-04-2021
26-04-2021 t/m 30-04-2021
03-05-2021 t/m 07-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
24-05-2021
19-07-2021 t/m 27-08-2021
31-08-2020, 18-11-2020, 10-03-2021, 06-04-2021
en 25-05-2020
04-12-2020, 18-12-2020, 12-02-2020 en
16-07-2020

Afwijkende schooltijden hele school
Leerlingen zijn om 12:30 uur vrij!

*Deze data kan nog wijzigen i.v.m. externe afspraken met externe partners!

Groepsbezetting 2020-2021
De afgelopen periode zijn we druk geweest met het maken van een passend plaatje voor de bezetting van
de groepen. Het is onze verantwoordelijkheid om een zo compleet mogelijk team samen te stellen. Dit jaar
kunnen we ook aanspraak maken op extra gelden om meer ondersteuning te kunnen bieden. Op deze
manier kunnen we kinderen en leerkrachten beter bedienen in wat er nodig is. Een nieuw schooljaar gaat
ook altijd gepaard met wisselingen. We zullen afscheid nemen van waardevolle collega’s en ook van
volwaardige invallers of Lio-ers. We wensen ze een hele mooie toekomst en zijn ze zeer dankbaar voor hun
inzet op de Krugerstee. We zullen ze als team dan ook nog speciaal in het zonnetje zetten. Goede collega’s
vervangen is altijd een hele uitdaging, we kunnen vol trots zeggen dat het ons dit jaar gelukt is om
krachtige en ervaren collega’s aan te trekken. Onze nieuwe collega’s stellen zich aan u voor:

Hallo allemaal,
Wat ben ik blij dat ik bij jullie op school mag komen werken! Ik zal even kort wat over
mezelf vertellen. Ik ben Barbara Kok en ik woon in Epe, samen met mijn 2 kinderen
van 19 en 17 jaar en mijn kat Moesoe. Moesoe heeft nog maar 6 levens over, want hij
is vorige week van de bovenste verdieping (3 hoog) naar beneden gevallen. Gelukkig
liep hij na z`n val heel relaxt weer verder. Wat misschien leuk is om te weten dat ik
heel vaak te vinden ben in de bossen bij de hertenkamp in Epe. Ik word namelijk heel
blij van sporten, vooral van hardlopen. Dus als je daar iemand ziet rennen met een
rood hoofd, dan ben ik dat…. Naast hardlopen, pak ik ook vaak de mountainbike en
vind ik het ook heerlijk om te skeeleren. Volgend schooljaar ben ik al 25 jaar een juf
op een bassischool. Ik heb gewerkt op meerdere scholen, o.a. in Almere, Emmeloord
en Kampen. Wat de kinderen van mijn klas over mij zeggen is het volgende; soms streng, vaak lief en
houdt van grapjes. Ik kijk uit naar de kinderen (en ouders) van de Krugerstee en ik hoop dat we met
elkaar een leuke tijd gaan krijgen!

Hallo allemaal!
Komend schooljaar kom ik op de Krugerstee te werken.
Graag stel ik me aan jullie voor.
Deze zomer verhuis ik van Westerbeek (Noord-Brabant) naar Twello om te gaan
samenwonen met mijn vriend Bart.
Al ruim 25 jaar sta ik met veel enthousiasme en hart voor ieder kind voor de
klas. Elke groep heb ik lesgegeven en daarom heb ik ook zoveel zin om aan de
slag te gaan op de Krugerstee.
Samen met het team en de kinderen wil ik graag bijdragen aan de groei in
ontwikkeling van ieder kind.
Naast m’n werk ben ik graag in de natuur; ik wandel en vind m’n ontspanning in de tuin.
Ook heb ik m’n leven lang gezongen in een popkoor en in een zang en theatergroep.
Binnenkort hoop ik écht met jullie kennis te maken! Met groet, Marjelle
Kortom, een prachtig en enthousiast team staat voor u en uw kinderen klaar om samen verder te bouwen
aan kwalitatief goed onderwijs op De Krugerstee! De groepsbezetting voor onze school in schooljaar 20202021 ziet er als volgt uit:

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1/2A

Juf Elian

Juf Kim

Juf Kim

Juf Elian

Juf Elian

Groep 1/2B

Juf Anneleine

Juf Anneleine

Juf Anneleine

Juf Bibiane

Juf Bibiane

Groep 3

Juf Linda

Juf Linda

Juf Linda

Juf Linda

Juf Linda

Groep 4

Juf Linda

Juf Linda

Juf Linda en juf Tessa

Juf Natascha en Juf Tessa

Groep 5

Juf Monique

Juf Monique

Juf Mireille

Juf Natascha en Juf
Tessa
Juf Mireille

Groep 6

Juf Chantal

Juf Chantal

Juf Karin

Juf Karin

Juf Karin

Groep 7

Juf Barbara

Juf Barbara

Juf Barbara en juf
Charlotte

Juf Barbara

Juf Barbara

Groep 8

Juf Charlotte

Juf Charlotte

Juf Rikst

Juf Rikst

Juf Rikst

Ondersteuning

Juf Tessa

Juf Rikst

Juf Marjelle

Juf Marjelle

Juf Marjelle

Juf Demi

Gym
IB

Juf Ester

Juf Demi

Juf Ester

Juf Ester

Juf Ester

Juf Marije

Juf Marije*

Esther

Administratie
Directie

Juf Mireille

Juf Marije

Juf Marije

Juf Marije*

*vrije dag is afwisselend

De groepsindeling van de kleutergroepen zijn in een aparte bijlage toegevoegd voor de betrokken ouders.
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief, dan hoor ik het graag!

