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THEMAKRANT 
Om u te informeren over wat er in de klas gebeurt is er de themakrant. Middels deze krant nemen 
we u mee in de thema’s. Zo bent u op de hoogte van wat de bedoeling bij een thema is. Bij deze 
nieuwsbrief vindt u het nieuwste exemplaar, met daarin informatie over: 

Groep OB A & OB C - Thema ‘Van stof naar kleding’. 
Groep 4-5  - Thema ‘Nederland’. 
Groep 7-8 a  - Thema ‘Wij maken een musical’. 
 

AFSCHEID 
Aan het einde van dit schooljaar vertrek ik als directeur van ICB Octant. Aanleiding is dat ik een 
andere baan heb aangenomen als directeur op een school dichter bij huis. In 1994 ben ik in de 
Zaanstreek begonnen als leerkracht. Ik heb daarna op verschillende scholen in verschillende functies 
m’n steentje kunnen bijdragen aan het onderwijs aan de kinderen. Nu ben ik na 27 jaar toe aan een 
andere werkomgeving. Ik heb de afgelopen 6 ½ jaar met veel plezier gewerkt op Octant. Er is veel 
gebeurd en het onderwijs staat stevig in de grondverf. Ik geef in het volste vertrouwen het stokje 
door aan m’n opvolger die de school verder kan uitbouwen. Ik zal de school en de kinderen zeker 
missen. Octant is een goede school met een mooi onderwijsconcept. Ik neem de goede ervaringen 
die ik heb opgedaan met me mee. 

Met mijn vertrek is de functie van directeur van ICB Octant vacant per 1 augustus 2021.  
Het College van Bestuur van Stichting Agora heeft inmiddels de werving voor een nieuwe directeur in 
gang gezet. Voor de start van het nieuwe schooljaar zal het hoogstwaarschijnlijk niet meer lukken 
een nieuwe directeur te werven. In dat geval zal er eerst een tijdelijke directeur benoemd worden. 
Zoals gebruikelijk zal er een afvaardiging van de medewerkers en de ouders zitting nemen in de 
benoemingsadviescommissie. Een en ander wordt kortgesloten met de MR.  
U hoort daar voor de zomervakantie meer over. 

Ronald Overboom 

KALENDER 
4 juni Nieuwsbrief 
17 juni Studiedag (kinderen vrij) 
18 juni Nieuwsbrief 
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IB-FUNCTIE 
In het afgelopen schooljaar werd de IB-functie (Intern Begeleider) ad interim ingevuld door Peter 
Derks. Daarnaast deed juf Carin IB-taken. Inmiddels heeft juf Carin de opleiding tot IB’er afgerond en 
neemt ze steeds meer taken van Peter over. Er is een interne sollicitatie geweest met een 
bovenschoolse sollicitatiecommissie. Juf Carin is benoemd tot IB’er van Octant.  
Peter draagt in de komende weken alle IB-taken aan haar over.  
Zo is juf Carin met ingang van het nieuwe schooljaar geheel zelfstandig IB’er.  
 

STUDIEDAG 
Donderdag 17 juni is er een studiedag met het team. De kinderen zijn deze dag vrij.   
Tijdens de studiedagen werkt het team op school aan de kwaliteit van ons onderwijs. 
 
 

 
VAKANTIEROOSTER 2021-2022 
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar  is als volgt: 
 

Vakanties Data 

Start schooljaar Maandag 23 aug. 

Herfstvakantie 16 okt. t/m 24 okt. 

Kerstvakantie 25 dec. t/m 09 jan. 

Voorjaarsvakantie 19 feb. t/m 27 feb. 

Paasweekend  15 april t/m 18 april 

Verlenging meivakantie 23 april t/m 01 mei 

Meivakantie  01 mei t/m 08 mei 

Hemelvaartsweekend 26 mei t/m 29 mei 

Pinksterweekend 4 juni t/m 6 juni 

Zomervakantie 16 juli t/m 28 aug. 

 
Naast de reguliere vakanties zijn er schoolvrije dagen ingeroosterd. De kinderen zijn dan vrij.  
Op school werken we tijdens die dagen met het team aan de schoolontwikkeling middels 
professionalisering, teamvergaderingen, themaplanningen of leerlingenbesprekingen.  
Deze dagen zijn voor alle scholen van Agora grotendeels gelijk. Ze zijn als volgt gepland: 
 

Dag Datum 

Woensdag 22 september 2021 

Maandag 22 november 2021 

Vrijdag 18 februari 2022 

Woensdag 16 maart 2022 

Dinsdag 07 juni 2022 

Vrijdag 14 juni 2022 

 
 
GROEPSINDELING 2021-2022 
De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar is zo goed als klaar. We weten hoe we het onderwijs 
willen vormgeven komend jaar en welke leerkracht er aan welke groep is verbonden. Er zijn nog een 
paar kleine dingen te regelen. Volgende week ontvangt u de brief met de nieuwe indeling 
  



VERBOUW EN VERHUIZING 
De verbouw op de Blauwe Ring 89 is klaar. We kunnen het gebouw nu dus in gaan richten. In de 
afgelopen en komende weken verhuizen we zoetjes aan de magazijnen en schuren. Zodat dat alvast 
over is. We moeten het gebouw Blauwe Ring 90A met ingang van de zomervakantie leeg opleveren.  
 
De daadwerkelijk verhuizing staat dan ook gepland op donderdag 8 en vrijdag 9 juli, dan staat het 
verhuisbedrijf voor de deur. Het betekent dat voor de kinderen de zomervakantie twee dagen eerder 
in gaat. De laatste schooldag van dit bijzondere jaar is dus woensdag 7 juli.  
 
Met Tinteltuin, onze vaste kinderopvang partner, is afgesproken dat donderdag 8 juli uitgeruild 
wordt met de vervallen studiedag van 17 februari j.l. Kinderen die normaal gesproken op die dag 
naar Tinteltuin gaan kunnen er dan ook terecht. Graag wel daar aangeven, ivm de planning. 
 
Een aantal werkzaamheden moeten we zelf regelen. Daar kunnen we nog wat ouderhulp bij 
gebruiken. De precieze planning en werkzaamheden volgen zo spoedig mogelijk. We hopen dat we 
kunnen rekenen op wat ondersteuning in deze.  
 
Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen we dan gebruik gaan maken van ons ‘nieuwe’ onderkomen.  
 

HALLO MUZIEK 
Binnenkort worden de muzieklessen die worden verzorgd door Hallo Muziek afgerond. Normaal 
gesproken bestaat het ui eindpresentaties voor ouders. Vanwege de Coronamaatregelen kan dat niet 
op school. In plaats van openbare lessen en presentaties filmen we dit seizoen in de laatste les en 
maken een video per groep. Deze delen wordt in een beveiligde omgeving met de school gedeeld en 
dan kunnen wij die met de ouders delen.  
 
We gaan ervan uit dat u in PARRO de privacy  voorkeuren hebt aangegeven, zo kunnen we 
gemakkelijk bepalen of kinderen gefilmd mogen worden. Als u dit wilt aanpassen kan dit tot uiterlijk 
woensdag 9 juni.  
 

 
 

  



Ingekomen post  
 
Tennis leeft echt in Zaanstad!  
De afgelopen weken hebben meer dan duizend kinderen van 15 verschillende Zaanse basisscholen in 
de gymzaal of op echte tennisbanen enthousiast meegedaan aan het programma Schooltennis.  
Mooi dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen in deze bijzondere tijd!  
Wij hopen dat kinderen het zó leuk vonden dat ze zich opgeven voor de twee gratis proeflessen bij 
de verenigingen. Deze proeflessen vinden in de week van 14 en 21 juni ‘21 plaats bij de 
deelnemende verenigingen.  

 



 


