
 

Jaarinformatie 2021-2021 
 
  

Het team en de groepsverdeling:  
Groep 1/2a Juf Ineke (ma, di, woe), juf Christa (do, vrij-mo) 
Groep 1/2b Juf Erika (ma, di, woe, do), juf Christa (vrij-mo) 
Groep 3 Juf Lita (ma, woe, vrij-mo), Juf Henriette (di, do)  
Groep 4 Juf Fabienne (ma, di), juf Petra (woe, do, vrij)  
Groep 5a Juf Monique (ma, di, woe) Juf Ina M. (do, vrij)  
Groep 5b juf Aldi (di, wo, do, vrij), juf Henriette (ma) 
Groep 6 Juf Truus (ma, woe, do), Meester Nick (di en vrij)  
Groep 7b Juf Mirella (ma, di, wo), Juf Ina G. (do,vrij) (dagen wisselen 
halverwege het jaar) 
Groep 7a/8a Juf Fiona (ma, di, wo, do, vrij-mo)), Juf Christa ( vrij-mi) 
Groep 8 Juf Natasja (ma, di, do, vrij), Juf Ina G. (woe) 

Cluster-directeur: Pieky Jansen 
Directeur a.i.: Annet Wortelboer 
Intern Begeleider: Olga Leeuwerik 
Vakleerkracht gymnastiek: Alies Visser 
Onderwijsassistenten: Jolijn Bijlsma, Maria Boekema, Danique de 
Graaf en Chiara Meleddu 
Administratie: Eva Haitsma 
Conciërge: Marcel Baas  

  

 

Schooltijden              

 
 
 
  

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 van      tot van      tot van      tot van      tot van      tot 

Groep 1 08.30-14.15 08.30-14.15 08.30-12.30 08.30-14.15 -------------- 

Groep 2 en 3 08.30-14.15 08.30-14.15 08.30-12.30 08.30-14.15 08.30-12.30 

Groep 4 t/m 8 08.30-14.15 08.30-14.15 08.30-12.30 08.30-14.15 08.30-14.15 

Gymrooster 
Groep 3:  woensdag en vrijdag  
Groep 4:  maandag en vrijdag 
Groep 5a en 5b: dinsdag  en woensdag 
Groep 6:  dinsdag en woensdag 
Groep 7a: dinsdag en woensdag 
Groep 7/8: maandag en dinsdag 
Groep 8:  maandag en woensdag 

 

Adres school:  
     
OBS Futura                                                                                                                      
Merelstraat 3   
9679 CL Scheemda   
                                                                                                    
Tel.: 0597 208008 
 
e-mail: 
obsfutura@sooog.nl                   
website: 
www.obsfutura.nl 

 

mailto:obsfutura@sooog.nl
http://www.obsfutura.nl/


Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot het nieuwe schooljaar.  
Onze speerpunten het komende jaar zullen zijn:  

• Werken met ateliers/STEAM; 

• Doorgaande lijn 2/3 en verder; 

• Doorgaande lijn voorschool en groep 1 

• Doorgaande lijn begrijpend luisteren – begrijpend lezen; 

• Eigenaarschap van leerlingen; 

• Ouderbetrokkenheid; 

• Samenwerking kindcentrum De Zwerm. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren) of met Annet 
Wortelboer (directeur OBS Futura), 0597 208008 of a.wortelboer@sooog.nl 

 

 

Kalender 
23-08: Eerste schooldag  
30-08 t/m 10-9 Startgesprekken  
6 t/m 8-09 schoolreis groep 8 
14-09 schoolreis groep 6 en 7 
16-09 schoolreis groep 1 en 2 
16-09  schoolreis groep 3, 4 en 5 
29-09: Kinderpostzegels verkoop  
07-10: Start Kinderboekenweek  
11-10 schoolfotograaf 
15-10: Voorleeswedstrijd  
16-10 t/m 21-10: Herfstvakantie 
27-10: Margedag; kinderen vrij 
03-12: Sinterklaas  
23-12: Kerstdiner  
24-12: ‘s middags vrij  
25-12 t/m 09-01: Kerstvakantie  
17-01 t/m 04-02 afname citotoetsengroep 3 t/m 8 
08-02: Studiemiddag leerkrachten; kinderen vrij  
14-02 t/m 04-03 oudergesprekken 
19 t/m 27-02: Voorjaarsvakantie 

 
15-04: Goede vrijdag, géén vrije dag  
18-04: Tweede Paasdag  
20-04 en 21-04 Cito eindtoets (groep8)  
23-05 t/m 10-06 afname citotoetsengroep 3 t/m 7 
23-04 t/m 08-05: Meivakantie  
25-05 meester- en juffendag 
26-05 en 27-05: Hemelvaart  
5-6 t/m 6-6 : Pinksteren  
22-06: Margedag; kinderen vrij 
27-06 t/m 08-07 oudergesprekken 
13-07: Margedag; kinderen vrij  
13-07: Afscheidsavond groep 8 
14-07 kinderen groep 1 vrij 
15-07: laatste schooldag voor alle kinderen. Groep 
1 ook naar school.  ‘s middags alle kinderen vrij  
16-07 t/m 28-08: Zomervakantie  
 
Er zullen gaandeweg het jaar nog diverse 
activiteiten/ excursies worden ingepland. Houd de 
schoolapp dus goed in de gaten! 

Communicatie  
We gebruiken meerdere kanalen om met u te 
communiceren. Hieronder staat een korte 
beschrijving van het middel en waar we het voor 
gebruiken.  
 
Website https://www.obsfutura.nl 
De website van onze school is vaak de eerste 
kennismaking met onze school. Hier is vooral 
informatie over de school te vinden.  
 
Ouderapp  
De ouderapp wordt door de school als primaire bron 
van communicatie gebruikt. Hier komt alles op te 
staan wat u als ouder over de lopende zaken op 
school moet weten. Ook gebruiken we dit middel om 
u spoedberichten te sturen. U heeft als ouder alleen 
toegang tot zaken die betrekking hebben op de 
groep waar uw kind in zit of algemene zaken. Ook 
komen hier de foto’s op te staan die tijdens schoolse 
activiteiten gemaakt worden.  

Nieuwsbrief  
Eens in de 2 weken ontvangt u een nieuwsbrief met 
daarin alle belangrijke informatie van de afgelopen 
periode en belangrijke aankondigingen voor de 
komende periode.  
 
Contact tussen school en thuis  
We starten het schooljaar met een startgesprek. Het 
startgesprek is bedoeld om een goede start met elke 
ouder te maken. Samen werken aan de ontwikkeling 
van een kind vraagt om een stevige 
vertrouwensrelatie tussen de leerkracht en de ouder 
en dus om een individuele start met elke ouder. 
Gelijkwaardigheid en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid vormen de basis van het 
gesprek. Niet de school bepaalt hoe het gesprek 
eruitziet, maar de leerkracht en de ouders en 
kinderen zijn hiervoor sámen verantwoordelijk. De 
inhoud wordt afgestemd op de individuele behoefte 
van het kind en kan er in elke situatie anders uitzien. 
Dit geldt ook voor de contactmomenten voor de rest 
van het schooljaar.  
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