
 

HET TREKPAARD OBS De Huifkar 
Riekele Prinsstraat 1B 
9791 ER Ten Boer 
050 – 3022410 

www 
@ 

Informatiebulletin     juli 2021                 
 

 

Inleiding meester Peter 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Aan het eind van een bijzonder schooljaar nog een laatste Trekpaard-editie…… We kijken terug op een periode 
die voor veel kinderen, ouders en leerkrachten moeilijk is geweest en waarin we voor grote uitdagingen kwamen 
te staan. Het heeft ons ook goede dingen gebracht…..  We schakelen bijvoorbeeld nu moeiteloos over op 
thuisonderwijs. 
Het is in ieder geval fijn dat we de laatste maanden met de kinderen 
hebben kunnen optrekken en weer terug konden naar een soort van 
normaal. Volgend schooljaar pakken we de draad verder op. 
Nieuwe klassen, nieuwe leerkrachten, maar met dezelfde toewijding 
en hetzelfde enthousiasme. We gaan er weer voor om het beste uit 
de kinderen te halen, om veel plezier met elkaar te maken en om u 
als ouders ook weer in school te ontvangen. Om alle ouders eindelijk 
de school te laten zien, gaan we aan het begin van het jaar iets 
organiseren, daar komen we zo snel als mogelijk bij u op terug. 
 
Voor de ouders met kinderen in de onderbouw, bent u tijdens de 
eerste helft van het schooljaar op maandag en donderdag van harte 
welkom om uw kind in de klas te brengen. Tijdens de tweede helft 
van het schooljaar worden dat de dinsdag en vrijdag. Voor de 
groepen 3 geldt deze periode (zoals altijd) tot aan de herfstvakantie.   
 
Langs deze weg wil ik u, mede namens iedereen op de Huifkar, 
bedanken voor uw inzet, uw geduld en uw medewerking in het 
afgelopen schooljaar. Dank dat u met uw kind(eren) aan de 
keukentafel hebt gezeten om een stuk begeleiding te geven en 
dank ook voor alle morele steun! TOP…. 
 
Het schooljaar is klaar aan het eind van de week, ik wens u alvast 
een hele fijne vakantie, blijf vooral gezond en we zien de kinderen 
en u graag terug op maandag 23 augustus. 
 
 
Veel leesplezier gewenst….. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter van de Bult  
 
Activiteitenrooster 2021 - 2022 
 
In de bijlage zit het activiteitenrooster voor het komende schooljaar. Hierin staan zowel de vakanties, de 
studiedagen als alle andere activiteiten vermeld.  
 
 
Schoolgids 2021 - 2022 
 
De nieuwe schoolgids is ook al klaar. Deze krijgt u in de eerste week na de zomervakantie. We realiseren ons dat 
dit geen lectuur is voor een regenachtige zondagmiddag, maar er kan een moment komen dat u op zoek bent 
naar bepaalde informatie en dan is de schoolgids wel heel handig. Uiteraard is deze ook te vinden op de 
website van de Huifkar. 
 
 

http://www.obsdehuifkar.nl/
http://www.obsdehuifkar.nl/
mailto:obsdehuifkar@marenland.org


Showtime 2021 - 2022 
 
In het activiteitenrooster zijn de data opgenomen van de Showtime voorstellingen in het volgende schooljaar. 
Het goede nieuws is niet alleen dat we eindelijk ons nieuwe podium voor alle kinderen in gebruik kunnen gaan 
nemen, maar ook dat we dan alle ouders van de ingeplande groepen ( zowel de groepen die een groot 
optreden geven als de groepen die een klein optreden verzorgen ) kunnen uitnodigen om de voorstelling te 
komen bekijken. 
Uiteraard is dit wel even afhankelijk van het verder afschalen van de Corona-maatregelen, maar we hebben 
goede hoop dat dit gaat gebeuren. 
 
Vakantierooster 2021 - 2022 
 
 
Onderstaand vindt u nogmaals het vakantierooster voor het schooljaar 2021 – 2022.  
 

 
 
 
 
Ouderenquête  
 
Rond de meivakantie hebben we u gevraagd om deel te 
nemen aan de ouder-enquête. Middels allerlei vragen kon 
u uw mening geven over verschillende schoolse zaken. De 
enquete is ondertussen gesloten en de eerste uitslagen zijn 
binnen. 
Wat direct opvalt, is dat veel ouders aangeven het contact 
met school gemist te hebben in het afgelopen schooljaar. 
Niet zo gek natuurlijk aangezien we ouders pas nu weer 
mogen uitnodigen in school. De meeste ouders hebben de 
school nog niet van binnen gezien. En uiteraard gaan we 
daar een oplossing voor bedenken! 
 
Maar ook geven veel ouders aan dat ze op dit moment niet 
zo’n goed beeld hebben van wat er allemaal op de Huifkar 
gebeurt. Het thuisonderwijs en de beperkte communicatie hebben daar geen goed aan gedaan. 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaan we de uitkomsten bespreken in het team en met de MR. Daarna 
gaan we de resultaten naar u terugkoppelen en aangeven wat we met de uitkomsten gaan doen. 
 
 
 
 
 
 



 



 


