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Nieuwsbrief week 26 

 

Studiedagen 
Hieronder de studiedagen die nu al gepland staan. Afhankelijk van het rooster dat volgend schooljaar 
ingezet wordt, kan hier eventueel nog iets in wijzigen. 
 
Woensdag 26 augustus 2020     
Dinsdag 17 november 2020 
Maandag 11 januari 2021 
Vrijdag 2 april 2021 
Donderdag 24 juni 2021 

 
Formatie 
U hebt vast al van uw kind gehoord welke leerkracht hij/zij volgend schooljaar zal krijgen. Hieronder 
de formatie in overzicht. 

 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

1/2A Jenny Jenny Antoinet Antoinet Antoinet 

1/2B Jeanette Jeanette Jeanette Jenny Monique 

Stamgroep 3 Hannie Hannie Hannie Wilma Wilma 

Stamgroep 4 Ruda Ruda Ruda Margo Margo 

Stamgroep 5 Karien Karien  Karien/Marco 
om de week 

Marco Marco 

Stamgroep 6 Emily Emily Emily/Sascha 
om de week 

 Emily  Sascha 

Stamgroep 7 Ellis Ellis Maud Maud Ellis 

Stamgroep 8 Marianne Marianne Marianne Sascha Maud 

Juf Juliette komt als LIO-stagiaire stamgroep 6 versterken. Zij staat op donderdag en vrijdag voor de 
groep. 
Juf Carla, juf Alma, juf Marion en juf Simone gaan ondersteunen in de units waar nodig en mogelijk. 
 
 

Afscheid meester Duco 
Hallo ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij de Sint Jan, 
De laatste twee weken op de Sint Jan zijn voor mij aangebroken. Anderhalf jaar geleden kreeg en 
greep ik de kans om één van de directeuren te worden in een kernteam van een nieuw te bouwen 
kindcentrum. Met mijn nieuwe collega's creëerden we afgelopen periode 'vanuit een leeg vel papier' 
een ontwikkelplek voor kinderen in nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard. In augustus gaat 
kindcentrum De Nieuwe Draai open.  
Mijn focus heeft de afgelopen jaren, met veel plezier, gelegen bij zowel de Sint Jan als De Nieuwe 
Draai. Het moment waarop ik me volledig kan gaan richten op mijn nieuwe avontuur is nu aangebro-
ken. Per komend schooljaar zal ik niet meer werkzaam zijn in het fijne Waarland. 
Negen jaar heb ik met en van uw kinderen mogen leren, genieten en lachen. Het 'dorpse' karakter 
met grote betrokkenheid bij elkaar en de Sint Jan heeft er mede aan bijgedragen dat ik met veel ple-
zier in Waarland gewerkt heb. Het team van de Sint Jan is net zo betrokken. Het is een team met 
mensen die het morgen beter willen doen dan vandaag. Die het lef hebben om outside the box te 
denken in het belang van de ontwikkeling van uw kind. Het is een hecht team dat veel tijd en energie 
steekt in het ontwikkelen en organiseren van opvang en onderwijs voor al die leuke kinderen. 
Via deze weg geef ik u een digitale hand en wens ik u alvast een heel fijne vakantie. 
Groetjes, 
Duco 
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Duco en de Draai 
Welke draai we er ook aan geven, of in welke bochten we ons zouden willen draaien: meester Duco 

gaat ons verlaten. Kindcentrum De Draai in Heerhugowaard heeft hem komend schooljaar vanaf het 

begin nodig, er is geen ruimte meer om een dagje bij de Sint Jan de boel op te blijven schudden, 

scherp te houden, ons te ondersteunen, te verrijken en te inspi-

reren met zijn ideeën, gedachtes en kennis.  

Gelukkig hebben we de platte kar, geluidsinstallatie en een DJ 

voor de passende muziek kunnen regelen voor zijn laatste 

werkdag (en zachte tissues voor de tranen). TV Noord-Holland 

en de krant staan op scherp. De W4 heeft meerdere pagina’s 

gereserveerd. Want een groots afscheid is wat meester Duco 

toekomt. 

Niet alles wat je toekomt krijg je ook      . Bovenstaand afscheid 

is niet wat bij meester Duco past.  Een dozijn chocola of andere 

lekkernijen vallen vast meer in de smaak.  

Duco wat zullen we je missen, en wat een geweldige uitdaging ga je tegemoet op De Draai!! 

Heel veel plezier op De Draai en we houden natuurlijk contact. 

 

 
Cito resultaten 
Wij zijn momenteel bezig met de afname van de Cito toetsen. De resultaten beschouwen wij dit keer 
als een nulmeting. Aan de hand hiervan wordt de nieuwe beginsituatie in kaart gebracht. De toetsen 
die worden afgenomen, zijn de toetsen voor rekenen/wiskunde, spelling en begrijpend lezen. Tech-
nisch lezen wordt afgenomen voor wie dit van toepassing is. De toetsen worden geanalyseerd en de 
aanpak daarop afgestemd. 
Omdat dit een nulmeting is, worden de resultaten niet standaard meegegeven en gecommuniceerd. 
Indien u wel geïnteresseerd bent hoe uw kind heeft gescoord, neemt u dan contact op met de leer-
kracht. Samen wordt gekeken of het nog mogelijk is een gesprek in te plannen of te bespreken via 
Teams.  

 
 
Uitslag enquête roosterwijziging 
In verband met de enquête over een eventuele roosterwijziging is er vanavond een extra MR 
vergadering ingelast. In de loop van de week komen we hierop terug. 

 
 
Nu nog een fijne avond toegewenst! 
Namens het team van KC Sint Jan  
 
Marion Kramer en Simone Rock 
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