
  

 
 
 
Beste ouders, 
 
Het zit erop...schooljaar 2019-2020. Wat een jaar! 
 
Een jaar met ups en downs...van een nieuwe natuurspeelplek tot 
het rekenonderwijs, van de kerstmarkt tot het leesplan,  van het 
weekendweetje tot een positief inspectiebezoek, van de coronacri-
sis tot het overlijden van onze geliefde collega en "juf van groep 3" 
Jessica.  
 
Zeker in de afgelopen periode is jullie betrokkenheid als ouders 
enorm geweest, vooral bij het onderwijs op afstand. Er is een groot 
beroep op iedereen gedaan en wij zijn dankbaar en trots dat het 
ons allemaal samen gelukt is. Gisteren hebben jullie via Ouderpor-
taal een video ontvangen waarin alle kinderen jullie bedanken voor 
de ouderhulp.  
 
"Lieve papa’s en mama’s let op! Deze boodschap is voor jullie. Wij 
willen jullie bedanken voor alle hulp die jullie ons gegeven hebben. 
Jullie zijn top!" 
 
Ook hebben de oudsten van ieder gezin een rolletje "je bent TOP" 
drop gekregen en kreeg vandaag (of morgen) iedereen de groeps-
foto. 
 
Nog twee dagen te gaan....groep 8 heeft al leuke activiteiten gehad 
en een geweldige musical neergezet voor de eigen gezinsleden. 
Komend schooljaar gaan alle groepen de filmopname van de musi-
cal kijken. Morgen is de alternatieve gala-avond en dan zit basis-
school Zeilberg er voor hen op!  
 
Op vrijdagochtend zien we de groe-
pen 1 t/m 7 nog en om 12.30 uur 
start de zomervakantie. 
 
Namens het hele team van basis-
school Zeilberg wens ik iedereen een 
hele fijne vakantie toe!  
Graag tot maandag 24 augustus! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Neervens 
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EXTRA INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE GROEPSBEZETTING 
Voorlopig start Ye-Lin fulltime in groep 1/2B. Hanneke staat in plaats van Marc een dag in groep 8. De 
vervanging van IB-taken die Marc op de Peelparel doet, loopt door in het komende schooljaar. 
Inmiddels is bekend wie er vanaf de vierde schoolweek fulltime in groep 1/2 C komt: Rozan Geurts. Zij 
heeft inmiddels kennis gemaakt met het team en is ook al bij de overdracht van de leerlingen aanwezig 
geweest. In de eerste weken van het schooljaar loopt ze af en toe mee met Kristel en ze zal ook samen 
met Kristel de startgesprekken voeren. Hieronder stelt ze zich voor: 
 

Hallo allemaal, 
Ik ben Rozan Geurts en ben 23 jaar. Samen met mijn ouders en broertjes woon ik in Ysselsteyn. 
In mijn vrije tijd dans ik, doe ik aan korfbal en doe ik graag leuke din-
gen met vrienden. 
Ik ben in mei 2020 afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs. Daar-
voor heb ik 2016 het diploma tot onderwijsassistent behaald. Ik ben als 
leerkracht afgestudeerd op het Speciaal Basisonderwijs (SBO). Tot nu 
toe heb ik in de onderbouw ervaring opgedaan in Venray bij SBO de 
Focus en Basisschool Coninxhof en in Deurne bij SBO de Brigantijn. 
In het nieuwe schooljaar zal ik het eerste halve jaar juf Kristel en juf 
Simone vervangen in groep 1/2C. Ik heb heel veel zin om er samen 
met de kinderen, met u en met het team een gezellige en leerzame tijd van te maken! 
Tot snel! 
 
Met vriendelijke groet, 
Rozan Geurts 
 

 

GALA GROEP 8,  
DRINGENDE  OPROEP!! 
 
Morgen is het (aangepaste) gala voor 
groep 8. Het is altijd een hele happening en 
fijn als er publiek langs de weg staat. 
 
In verband met de huidige maatregelen 
doen we de volgende dringende oproep: 
De Margrietstraat van het kruispunt tot aan 
school is gereserveerd voor ouders/
familieleden van de groep achters.  
 
Overige belangstellenden kunnen -met ge-
paste afstand-  een plekje zoeken aan de 
Irenestraat.  
 
Vanaf 18.00 uur vertrekken zij vanaf het 
kerkplein.  
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STARTGESPREKKEN NIEUWE SCHOOLJAAR: 
 
Omdat we in dit bijzondere "Coronajaar" andere keuzes hebben gemaakt met betrekking tot  
toetsafnames, hebben we ook gekozen voor een andere opzet van de startgesprekken in het nieuwe 
schooljaar. Voor de groepen 1,2 en 3 verandert er niets in de huidige opzet en zij voeren de startge-
sprekken in de tweede en derde week van het nieuwe schooljaar. 
 
De groepen 4 t/m 8 hebben begin september eerst de uitgestelde CITO-LOVS toetsen. Vandaar dat de 
eerste oudergesprekken voor deze groepen later zijn: in de weken van 21 en 28 september.  
Daarin worden de toetsuitslagen besproken. We hopen dat we de gesprekken fysiek kunnen gaan voe-
ren, maar daarover komt bij aanvang van het nieuwe schooljaar uitsluitsel. 

 
 

HULPTROEPEN GEVRAAGD VOOR HET LUIZENPLUIZEN 
 
Voor het komende schooljaar zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen bij 
de luizencontole. Voor aanmelden of het verkrijgen van meer  informatie mag u con-
tact opnemen met  Marc Peters. 
 

 

GESLAAGD 
 
Hannie is geslaagd voor de Post-HBO opleiding tot rekenexpert. Gefeliciteerd!  
Zij heeft het afgelopen jaar samen met het stuurteam en de externe deskundi-
ge, Jenneken van der Mark, het team meegenomen in de schoolontwikkeling 
op rekengebied. Komend schooljaar gaat zij dit verder uitbouwen, samen met 
het stuurteam rekenen. 

 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 
Er zijn weer veel gevonden/vergeten voorwerpen.  
We willen iedereen toch nog de gelegenheid geven om te kijken of er iets van 
uw kind(eren) bij zit en daarom zetten we op donderdag en vrijdag een bak neer 
bij de voordeur van school. Neem gerust een kijkje. 
 
Alles wat achterblijft, zal in de zomervakantie opgeruimd worden!! 
 

 

 

STUDIEDAGEN 2020-2021 
 
Vrijdag 9 oktober 2020  Maandag 8 februari 2021 Vrijdag 28 mei 2021 
Woensdag 11 november  2020 Woensdag 17 maart 2021 
Vrijdag 15 januari 2021  Vrijdag 2 april 2021 
 


