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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De school weer open. 
Op 11 mei mocht de school weer beperkt open voor de kinderen. Ze werden buiten 
opgewacht door juf Ethel en meester Jan, die hen naar de goede ingang verwezen. We 
waren blij om de kinderen weer “in het echt” te zien. Ook bij de kinderen blije gezichten! Ze 
vonden het fijn om hun leerkrachten en vooral ook de klasgenoten weer te zien. 
 
Het was toch voor iedereen weer even wennen: nieuwe regels i.v.m. de Corona en vooral 
veel handen wassen. Voor de leerkrachten was het ook wennen. Elke leerkracht had in de 
klas een ruimte gemarkeerd, waar de kinderen niet mogen komen, en ja .. ook de nieuwe 
digiborden. Daar hadden we nog maar een week mee gewerkt toen de school voor kinderen 
gesloten werd. 
 
In de klassen hebben we met name ingestoken op het sociale vlak: weer wennen aan de 
nieuwe situatie en aan elkaar. Meester Ernst Jan speelde in de gymlessen hierop in, door 
bepaalde spelvormen aan te bieden, die dit bevordert. 

 
 

 
 



Ook het lesgeven was weer anders. Vooral instructie geven, kinderen even laten oefenen, 
zodat ze op hun thuiswerkdag de opdrachten konden afmaken. 
 
De maatregelen en afspraken zoals in de vorige brief stonden blijven van kracht. 
Het is ook mooi om te zien, dat kinderen en ouders zich zo goed aan de afspraken houden.  
 

 
 
Gisteravond was er weer een persconferentie 
Gisteravond was er weer een persconferentie van het kabinet. Er is besloten dat de 
basisscholen  weer op 8 juni volledig open gaan (onder voorbehoud dat onderzoek geen contra-

indicaties laat zien). Tot die tijd gaan de kinderen net als nu om de dag naar school ( zie 
onderstaand schema ). 
             
Wanneer gaan de kinderen naar school na de Hemelvaart? 

 datum Welke groepen gaan naar school 

Maandag 25-5 Gr. 1-2 Gr. 3 Gr. 5 Gr. 7 

Dinsdag 26-5  Gr. 4 Gr. 6 Gr. 8 

Woensdag 27-5 Gr. 1-2 Gr. 3 Gr. 5 Gr. 7 

Donderdag 28-5  Gr. 4 Gr. 6 Gr. 8 

Vrijdag 29-5 Gr. 1-2 Gr. 3 Gr. 5 Gr. 7 

      

Maandag 01-6 Tweede Pinksterdag 

Dinsdag 02-6 Studiedag team 

Woensdag 03-6 Gr. 1-2 Gr. 4 Gr. 6 Gr. 8 

Donderdag 04-6  Gr. 3 Gr. 5 Gr. 7 

Vrijdag 05-6 Gr. 1-2 Gr. 4 Gr. 6 Gr. 8 

      

M.i.v. 8 juni gaan de kinderen weer naar school, zoals voor de Coronatijd.  
Mochten er nog eventuele beschermende maatregelen nodig zijn, b.v. bij het halen en 
brengen van kinderen, dan zullen we dit tijdig communiceren. 



Hoewel de kinderen de afgelopen tijd niet/beperkt naar school zijn geweest, laten we toch de 

reeds geplande studiedag op 2 juni doorgaan. Dit doen we omdat er veel dingen met het 

hele team geregeld moeten worden: We gaan o.a. een trendanalyse maken n.a.v. de 

Citotoetsen (was al eerder gepland, maar niet door gegaan door de Corona) , we hebben het 

over volgend jaar (organisatie, indeling groepen, hoe we toetsen gaan afnemen, het 

werkverdelingsplan, het vakantierooster, e.d.).  

Ook de geplande studiedag van 26 juni gaat door. We hebben het dan o.a. over de 

schoolontwikkeling met Willeke Evers, hoe we om gaan met eventuele ontstane 

leerachterstanden (door het afstandsonderwijs tijdens de Coronacrisis) bij kinderen. En hoe 

we dit  volgend jaar gaan oppakken. Verder gaan we activiteiten en projecten inplannen en 

het hebben over de nieuwe Wereld in Getallen voor groep 8. 

 

Ander nieuws 

Hoofdluis 
Omdat er voorlopig geen ouders in de school komen, zijn er ook geen hoofdluiscontroles op 
school. Daarom heeft de GGD een poster gemaakt met wetenswaardigheden en tips. Deze 
wordt als een bijlage meegestuurd met deze nieuwsbrief. 
 
Verkeersexamen in groep 7/8 
Door de Coronamaatregelen is het verkeersexamen verschoven. Onze school gaat het 
theoretisch gedeelte van het VVN Verkeersexamen digitaal afnemen in groep 7 en 8.  
Dit examen is nu gepland op maandag 15 juni. 
 
Of het praktische verkeersexamen nog dit schooljaar wordt afgenomen is nu nog niet 
bekend. 
 
Jaarverslag MR 
Vanwege de Coronacrisis is de jaarlijkse informatieavond niet doorgegaan. 
Tijdens deze avond zou ook de MR haar jaarverslag presenteren. 
Bent u geïnteresseerd en wilt u het jaarverslag inzien? 
Dan kunt u het document vinden in de MR-map op de bovenste plank in de bibliotheek. 
In deze map is ook informatie te vinden over de vergaderdata, het werk dat de MR doet, 
onze rechten en de notulen van de afgelopen vergaderingen.  
 
De MR volgt het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, 
huisvesting en financiën. We denken kritisch mee over het beleid. Daarbij staat steeds het 
belang van alle betrokkenen (kinderen, ouders en personeel) voorop. De MR 
vertegenwoordigt iedereen die met school te maken heeft: ouders, kinderen en leerkrachten. 
U kunt van ons verwachten dat wij huidig beleid en nieuwe ontwikkelingen volgen. Daarbij 
vinden we het belangrijk te weten wat er leeft bij de achterban (ouders/verzorgers en 
personeel). We hopen dat u ons dan weet te vinden. 
 
Namens de MR, 
Niels Groot Jebbink, Paulus Bierens, Corry Kuijt en Linda Hulshof 
 
 


