NIEUWSBRIEF
CBS BOTERDORP

Vrijdag 10 juli 2020

CBS Boterdorp
De Zilverspar 14
2661 AP Bergschenhoek
010-5214555
www.cbsboterdorp.nl

info@cbsboterdorp.nl

DE LAATSTE WEEK…
Hij staat bijna voor de deur….de laatste week!
Vanmiddag hebben we met de kinderen officieel afscheid genomen van juf
Simone middels een Open Podium (komende week werkt ze gelukkig nog hoor
😉), enkele foto’s van dit afscheidsfeestje vindt u in de bijlage.
Volgende week woensdag, 15 juli, nemen we afscheid van juf Tineke. Hierover
vindt u elders in de Nieuwsbrief meer informatie.
En last but not least nemen we komende week ook afscheid van onze
KANJERS VAN GROEP 8! Zij spelen maandagmiddag en dinsdagavond hun
musical ‘De Diamantroof’.
We gaan er met elkaar een mooie, laatste week van maken!

AFWIJKENDE DAGEN 2020-2021
De jaarplanning voor het schooljaar 2020-2021 is nagenoeg rond. Bij deze
ontvangt u daarom alvast van ons de data van de studie- en lesvrije dagen én de
dagen waarop de kinderen vroeger uit zijn dan normaal:

EN U: HEEL HARTELIJK DANK!

Studie- en lesvrije dagen:
Maandag 28 september 2020
Maandag 26 oktober 2020
Woensdag 27 januari 2021
Vrijdag 19 februari 2021

Maandag 7 juni 2021
Dinsdag 8 juni 2021
Woensdag 9 juni 2021
Donderdag 10 juni 2021
Vrijdag 11 juni 2021

Zowel op een studiedag als een lesvrije dag hebben de kinderen GEEN school.
Dit betreft dus een volledige week van 7 t/m 11 juni 2021.
Er zijn ook een aantal data waarop de kinderen om 12.00u uit zijn i.p.v. om
14.30u:
Om 12.00u uit:
4 december 2020 (Sinterklaas)
18 december 2020 (voor kerstvakantie)
23 april 2021 (Koningsspelen)
28 mei 2021 (personeelsuitje Spectrum)
16 juli 2021 (zomervakantie)
Uiteraard passen deze vrije dagen en –uren binnen de berekening dat er voldaan
wordt aan de gestelde onderwijstijd per schooljaar.

EVEN VOORSTELLEN…
Juf Myrthe van Selst

groep 1/2 B

Mijn naam is Myrthe van Selst en ik ben woonachtig in
Bergschenhoek. Ik ben op mijn zestiende gestart met de
opleiding Onderwijsassistent. Het werken met kinderen beviel
mij zo goed, dat ik wilde doorstuderen. Zo gezegd, zo gedaan!
Op dit moment studeer ik aan de deeltijd PABO op de
Hogeschool in Leiden en hoop ik volgend jaar mijn diploma te
halen. Naast mijn studie ben ik vaak creatief bezig. Hierbij
kunt u denken aan tekenen, taarten bakken en fotograferen.
Lekker eten met vrienden of een weekend weg met mijn familie doe ik ook
ontzettend graag. Maar ik ben ook heel erg dol op reizen en nieuwe landen
ontdekken, samen met mijn vriend!
Ik ben nu al een tijd werkzaam op verschillende scholen binnen Spectrum.
Lesgeven aan kleuters is echt mijn passie. Daarom heb ik er onwijs veel zin in om
na de zomervakantie te beginnen op CBS Boterdorp! Ik weet zeker dat ik samen
met mijn duo-collega kan zorgen voor een leuke, leerzame tijd voor uw kind(eren)!

Juf Desirée Helmer

groep 4/5

Bij deze stel ik mij graag even aan jullie voor. Mijn naam is
Desirée Helmer- van der Plas. Ik ben 32 jaar en woon samen
met mijn man en onze drie kinderen in Bergschenhoek. De
afgelopen 11 jaar heb ik op een andere Spectrum school
gewerkt. Ik houd van veel gezelligheid en zing heel graag.
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op CBS Boterdorp te vinden
als tijdelijke juf van groep 4/5 op maandag, dinsdag en vrijdag.
Ik kijk er naar uit om jullie te mogen ontmoeten en om op CBS Boterdorp te mogen
werken. Voor nu wens ik jullie een fijne zomer toe en tot ziens in het nieuwe
schooljaar.

Juf Petra Hofstra

groep 6/7

Na de zomervakantie zal ik op Boterdorp komen werken en er is
mij gevraagd om me voor te stellen aan jullie. Mijn naam is Petra
Hofstra en ik ben getrouwd met André en we hebben drie
kinderen. Een dochter van 15, een zoon van 13 en een zoontje
van 8. Ik ben toen ik 20 jaar was vanuit Friesland naar Berkel en
Rodenrijs gekomen en werd daar juf op de Prins Johan
Frisoschool.
Vervolg op volgende bladzijde

Hier heb ik met veel plezier iets meer dan 20 jaar gewerkt. Afgelopen jaar heb ik
al een beetje mogen kennismaken met Boterdorp. Ik kwam er namelijk in het
begin van dit schooljaar werken vanuit de bovenschoolse invalpoule van het
bestuur. Het leek me leuk om in dit jaar andere scholen te ontdekken en weer
nieuwe ervaringen op te doen. Na het invallen op verschillende scholen
afgelopen jaar, begon het toch weer te kriebelen en had ik heel erg zin om weer
ergens te landen en een “eigen groep” te mogen lesgeven. Deze kans kreeg ik op
Boterdorp en daarom ga ik na de zomervakantie op maandag en dinsdag
lesgeven in groep 6/7. Hier heb ik onwijs veel zin in en ik kijk ernaar uit om u en
uw kinderen te leren kennen. In mijn vrije tijd mag ik heel graag een boek lezen,
gezellig met vriendinnen afspreken, de natuur ingaan en wandelen, kalligraferen
en tekenen. Ik hoop u in de komende maanden te spreken en ontmoeten om
kennis te maken. Eerst een welverdiende vakantie voor ieder en dan met veel
plezier starten in groep 6/7.
Juf Mienke Post is voor velen een bekende. Zij heeft de afgelopen twee jaar in
de bovenschoolse poule gewerkt, maar daarvóór ook jarenlang op CBS
Boterdorp. Zij zal komend schooljaar in groep 5/6 werken op maandag om de
week.

DOORDRAAI-MOMENT
A.s. donderdagmiddag 16 juli a.s. gaan we van 13.00-14.00u
doordraaien ! In dit uur gaan de kinderen kennismaken met
de nieuwe leerkracht(en) en vice versa. Een aantal van de
nieuwe leerkrachten zal hierbij ook aanwezig zijn.
Voor de kinderen, maar ook voor ons als leerkrachten, is het
uiteraard fijn om alvast even een beetje te wennen aan elkaar!

GEZOCHT: MATERIALEN VOOR DE KLEUTERS
Voor het nieuwe schooljaar zijn de kleutergroepen op zoek naar de volgende
materialen:

BELANGRIJKE DATA

Geduldspelletjes
INWe
DE
KOMENDE
PERIODE
kunnen
voorstellen dat
u zich afvraagt
wat dat voor spelletjes zijn….vandaar even
wat visuele ondersteuning (zie de plaatjes
hiernaast).

Daarnaast zoeken de kleutergroepen een schoon peutermatrasje, dekbed en
dekbedovertrek. Zo kan er een echt ‘bedje’ gemaakt worden in de huishoek in
de kleuterhal. Het is van belang dat deze bedspullen wel uit een rook- en
huisdiervrij huis komen.
Mocht u iets van bovengenoemde materialen voor ons hebben…heel graag!

BEDANKT!!
Vandaag ontvangt u via uw kind(eren) een kleine
attentie van ons. We willen u, en voor sommige
gezinnen ook de opa’s en oma’s, ÉNORM
BEDANKEN voor al uw hulp en inzet in dit afgelopen
schooljaar!
Mede dankzij uw hulp konden we dit jaar ook weer
allerlei extra’s organiseren.
Daarnaast was u ook nog eens voor een periode ‘juf’
of ‘meester’, ook een bijzondere ervaring en
onmisbaar in de tijd dat de scholen gesloten waren.
Daarom een toepasselijk cadeautje: geniet ervan!

GEZOCHT: VERVOER VOOR VRIJ.MID. 17 JULI
Wie kan ons helpen met het vervoer van
enkele kleutertafels en –stoelen op
vrijdagmiddag 17 juli vanuit een collega-school
uit Berkel en Rodenrijs? Een bedrijfsbusje zou
mooi zijn. We zijn er enorm mee geholpen! U
kunt dit laten weten aan Joke Fremouw (via
mail of Social Schools). Alvast bedankt!

AFSCHEIDSFEEST JUF TINEKE
Woensdag 15 juli a.s. nemen we met de groepen 1/2 t/m 7 afscheid van juf
Tineke. We willen juf Tineke met een erehaag ontvangen op het schoolplein.
Uw kind meldt zich deze ochtend bij de eigen leerkracht op het plein.
Juf Tineke houdt van bloemen en hier willen we haar mee verrassen. Wilt u uw
kind deze ochtend een bloem meegeven naar school? Deze bloem kan uw
kind aan juf Tineke overhandigen wanneer alle groepen weer naar de klas
gaan.
U, als ouder, bent ook welkom om bij het ontvangst van juf Tineke te zijn. We
willen u vragen om langs de nieuwbouw-huizen op de stoep te gaan staan.
Om 12:00, na schooltijd, zal juf Tineke buiten het hek staan, zodat u haar nog
persoonlijk kan bedanken.
We hopen op een mooi afscheid!
Namens de afscheidscommissie,
Juf Jolanda, juf Kim en juf Petra W.

