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Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste weken van het schooljaar breken aan, dat betekent nog drie weken hard werken en dan een 
welverdiende vakantie. Inmiddels is ook duidelijk dat er ook in het basisonderwijs versoepelingen gaan 
plaatsvinden t.a.v. de coronamaatregelen. Daar vindt u verderop in de nieuwsbrief meer informatie over, net 
als het afscheid van een aantal collega’s en het vakantierooster van volgend schooljaar. 
We komen elkaar de komende weken vast tegen op het schoolplein voordat de vakantie begint. 
 
Namens het team, 
Ronald Roovers 
Directeur Het Schateiland 

 
Vertrek van een aantal collega’s 
Eind van dit jaar schooljaar zullen een aantal collega’s onze school gaan verlaten. 
 
Juf Lindsey, groep 1, werkt inmiddels anderhalf jaar op onze school en heeft besloten om een andere 
uitdaging te gaan zoeken. Wij wensen haar veel succes en plezier toe in haar toekomstige nieuwe baan. 
 
Juf Eva gaat na 15 jaar onze school verlaten. Begonnen als juf bij de kleuters en leerkracht geweest van 
heel veel kinderen van onze school en de wijk. Ze heeft lange tijd lesgegeven aan groep 8 en dit laatste jaar 
aan groep 6. Juf Eva gaat verhuizen naar Goes in Zeeland. Wij wensen haar natuurlijk een goede verhuizing 
toe en veel succes in het zuiden van het land. 
 
Juf Marieke gaat na meer dan 25 jaar op onze school gewerkt te hebben met pensioen. Ze heeft jaren 
gewerkt als intern begeleider, waarbij de leerkrachten en leerlingen heeft begeleid bij het verzorgen en 
ontvangen van goed onderwijs. Daarnaast was zij onderdeel van het managementteam van de school. Wij 
wensen haar een heel goed pensioen toe! 
 
Inmiddels hebben we ook een aantal nieuwe collega’s aangenomen, zodat we volgend schooljaar weer goed 
kunnen starten. Het overzicht van leerkrachten en groepen ontvangt u in de komende twee weken. 

 
Versoepelingen coronamaatregelen 
Ook in de basisschool worden nu versoepelingen doorgevoerd, dat betekent dat er weer iets meer kan in de 
school. Groepjes kinderen mogen weer door elkaar en het mondkapje in de school kan af voor de groepen 7 
en 8. De 1,5 meter dient wel gehandhaafd te worden. Een aantal belangrijke zaken: 

 Het halen en brengen van de kinderen blijft hetzelfde. 

 Ouders kunnen nog niet in de school, omdat de 1,5 meter dan niet kan worden gehandhaafd. 

 Houd op het schoolplein altijd 1,5 meter afstand en verlaat als uw kind bij u is het schoolplein. 

 Oudergesprekken kunnen weer in de school plaatsvinden, maak hiervoor een afspraak met de 
leerkracht. 

 

Laatste schooldag 
Donderdag 15 juli is de laatste schooldag, op vrijdag 16 juli zijn de kinderen vrij. 

  



 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021/2022 
Start schooljaar: maandag 30 augustus 2021 

 

Vakanties en vastgelegde vrije dagen 

Herfstvakantie: 18 t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie:  27 dec 2021 t/m 7 jan 2022 

Krokusvakantie 28 feb 2022 t/m 4 mrt 2022 

Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022 

2e Paasdag:  maandag 18 april 2022  

Meivakantie:  25 apr 2022 t/m 6 mei 2022 

Hemelvaart:  donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022 vrij 

2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022 

 

Studiedagen (leerlingen vrij): 

Maandag 15 november 2021 

Donderdag 20 januari 2022 (leerlingen vanaf 11:30 uur vrij) 

Maandag 14 en dinsdag 15 februari 2022 

Donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022 

Vrijdag 8 juli 2022 

 

Schooldagen tot 12:30 uur 

Vrijdag 3 december 2021 (Sint) 

Vrijdag 24 december 2021 (Kerst) 

Vrijdag 22 april 2022 (Koningsspelen) 

 

 

Inschrijven nieuwe kinderen 
Wellicht heeft u via de media gehoord dat het inschrijven op de basisschool in Utrecht gaat veranderen. Er 
komt een stedelijk aanmeldbeleid vanaf oktober 2021. Dat betekent dat alle kinderen in Utrecht vanaf dan 
aangemeld worden via een website.  
 
Voor het eerst naar de basisschool 
Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool 
kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt op een centrale manier voor meer 
informatie kunt u terecht op: www.naardebasisschool.utrecht.nl (vanaf 1september) 
Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe 
manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare 
plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een 
school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk 
kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school 
van hun keuze te komen. 
Aanmelden 
In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: 
naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die 
geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit. 
  
Tot 1 oktober gaat het aanmelden op onze school op de wijze zoals deze nu is, via de school door middel 
van een inschrijfformulier als uw kind drie wordt. Mocht u vragen hebben over het nieuwe aanmeldbeleid stelt 
u ze dan gerust. 
 

http://www.naardebasisschool.utrecht.nl/

