
 

Agenda 

27 april t/m 8 mei Meivakantie 

9 mei Oud papier container, gaat niet door, geen container 

11 mei De scholen gaan deels weer open 
11 mei MR-vergadering 

15 mei Wisseltje 14 
21 en 22 mei Hemelvaart, alle kinderen vrij  

26 mei OR-vergadering 

29 mei Wisseltje 15 
1 juni Pinksteren, alle kinderen vrij  

 

Nieuws van de directie  

Samen met de rest van Nederland heeft u waarschijnlijk op dinsdagavond voor de tv 
gezeten om naar de persconferentie van premier Rutte te luisteren. Voor de kinderen en 
de leerkrachten gaat er na de meivakantie wat veranderen. De scholen gaan open, maar 
nog niet helemaal op de oude voet. Binnen ons bestuur hebben we met alle directeuren 
gekeken naar verschillende scenario's die passen bij de richtlijnen die opgesteld zijn door 
de overheid en het RIVM. Vervolgens hebben we deze op schoolniveau verder uitgewerkt. 
In dit Wisseltje leest u hoe we na de meivakantie weer aan de slag gaan. Deze regeling 
geldt in ieder geval tot 1 juni. Daarna horen we van de overheid hoe de rest van het 
schooljaar eruit komt te zien.  

 

Verdeling kinderen 

We hebben de groepen in twee delen gesplitst, hierbij hebben we uiteraard rekening 
gehouden met broertjes en zusjes. De helft van de kinderen gaat na de meivakantie op 
maandag en dinsdag naar school, de andere helft op donderdag en vrijdag. De dagen dat 
de kinderen niet naar school gaan, werken ze thuis met behulp van de daltontaak. Dit is 
met uitzondering van de kleuters, zij krijgen geen daltontaak mee naar huis. Bij dit 

 



Wisseltje zit een extra bijlage, daarin kunt u vinden op welke dagen uw kinderen naar 
school kunnen. 

 

Dagen 

De schooldagen duren van 8.30 - 14.00 uur (ook op vrijdag). Dit betekent dat de kinderen 
tijdelijk een continurooster hebben. Dit doen we om zo min mogelijk momenten per dag te 
hebben waarop er veel mensen op straat zijn. De kinderen eten samen met hun eigen 
leerkracht in de klas de lunch en gaan daarna even buitenspelen. Denkt u er wel aan om de 
kinderen voldoende eten en drinken mee te geven?  

 

Naar binnen gaan 

Ouders mogen de school op dit moment niet in en het schoolplein niet op, dat betekent dat 
de kinderen zelfstandig naar binnen gaan. De leerkrachten van de onderbouw staan de 
eerste dagen buiten de kinderen op te wachten. Gelukkig hebben we veel verschillende 
ingangen, zodat we de kinderen goed kunnen verdelen. We hopen dat kinderen van de 
bovenbouw zoveel mogelijk alleen naar school komen, de onderbouwkinderen kunnen 
uiteraard gebracht worden. 

 

Groep 1 t/m 3: De juffen staan op het plein, de kinderen lopen daar zelf naar toe 

Groep 4 en 8: Hoofdingang 

Groep 5, 6 en 7: Ingang eigen lokaal 

 

Uiteraard worden de kinderen van groep 1 t/m 3 ook weer naar buiten gebracht. 

 

Spullen mee 

Omdat de kinderen van groep 3 t/m 8 zowel op school als thuis werken, zullen ze hun 
schoolboeken en schriften 's ochtends mee naar school moeten nemen en 's middags weer 
mee naar huis. De tassen met hun spullen erin zetten de kinderen in de klas naast hun 
stoel, hun jas kan aan de kapstok in de gang hangen. Op maandag en donderdag gaan de 
gymlessen door, de kinderen moeten dus ook hun gymtas mee. 

 



Gezondheid en hygiëne 

De algemene regels van het RIVM zijn nog steeds geldig. Vaak handen wassen, hoesten en 
niezen in de elleboog, 1,5 m afstand tot volwassenen bewaren. We zorgen er ook voor dat 
er gedurende de dag wat extra schoongemaakt wordt. Daarnaast de afspraak dat als een 
kind ziek is, hij of zij thuis moet blijven, zelfs als het milde verkoudheidsklachten zijn. Als er 
iemand in het gezin ernstiger ziek is, dan moeten ook de overige gezinsleden thuisblijven. 
Dit geldt ook voor de leerkrachten, zij blijven thuis met milde klachten. Voor nu betekent 
dit dat de kinderen van deze groep dan ook thuisblijven, omdat het niet mogelijk is om in 
deze periode vervanging te regelen. De kinderen kunnen dan verder met hun daltontaak. 

 

Vraagt u zich af of uw kind naar school kan, neem dan via de mail contact op met Carola. 

 

Traktatie 

Als uw kind jarig is de komende weken is het natuurlijk heel leuk om te trakteren. Daar zijn 
wel wat regels aan verbonden. Het mag in ieder geval geen zelfgemaakte traktatie zijn. Wilt 
u voordat u gaat trakteren even overleggen met de leerkracht? De kinderen kunnen helaas 
niet de klassen rond. 

 

Schoolreisjes helaas niet 

We hebben deze week de knoop doorgehakt. De schoolreisjes voor groep 1 t/m 7 die 
gepland staan voor 11 juni gaan helaas niet door. Gelukkig zijn we dit schooljaar al een keer 
met de hele school naar Linnaeushof geweest, we hebben dus al een heel fijne dag met 
elkaar gehad. 

 

Juf Simone 

Afgelopen dinsdag is juf Simone geopereerd en dat is goed verlopen. Ze is nu thuis aan het 
herstellen van de operatie. Over een aantal weken gaat haar bestraling beginnen.  

In de eerste drie weken na de meivakantie zullen juf Ciska (maandag en dinsdag) en juf 

Marja (donderdag en vrijdag) de lessen verzorgen.  

 

Foto 



Vorige week vroegen we u al om een foto te maken van uw kind terwijl zij of hij thuis aan 
het werken of spelen is. Deze foto kunt u mailen naar de leerkracht van uw kind. We 
gebruiken deze foto's voor het rapportblad aan het eind van het schooljaar. 

 

Wat als het even niet meer gaat? Herhalingsbericht 

In deze tijd waarin we met ons allen veel meer thuis moeten blijven, kan dat soms veel 
spanning in een gezin geven. Als u vragen heeft of ondersteuning in het gezin nodig heeft, 
kunt u om hulp vragen. Het filmpje in de link helpt daarbij.  

https://youtu.be/O1_JXGNmsYU 

 

Spreekuur opvoedvragen Corona. Herhalingsbericht 

Wat moet ik mijn kinderen over het virus vertellen? Hoe breng ik structuur in de dag? Hoe 
kan ik thuiswerken en toch de tijd aan mijn kinderen besteden? 

De Jeugd & Gezinscoaches geven u antwoord op dit soort vragen. Bel ze tijdens het 
‘spreekuur opvoedvragen coronavirus’. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar via het algemene 
nummer: 140251. 

 

Meivakantie 

Vanmorgen hebben we aan vrijwel alle ouders en kinderen een plantje, een 
vakantiechallenge en en zakje zonnebloemzaden meegegeven. Heel leuk om zoveel 
mensen even gesproken te hebben. We gaan nu genieten van twee weken meivakantie, 
even niet meer bezig met school.  

 

 

Een heel fijne vakantie en tot 11 mei of 14 mei! 
Groet van alle meesters en juffen van De Wissel 

 

 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO1_JXGNmsYU&data=02%7C01%7Ccarola.vandereng%40isobscholen.nl%7Cab3556b68f18425b266608d7d19c928e%7C0c8501bef4134d34be3317695a2d206e%7C0%7C0%7C637208342722410812&sdata=ZSksGdxhe9vtkLdSyTHZX8bLMu%2FgRUvXeLwH%2BR0Nlkc%3D&reserved=0

