
 

Agenda 

21 en 22 mei  Hemelvaart, alle kinderen vrij  
26 mei   OR-vergadering 
28 mei   Wisselochtend Talent, gaat niet door 
29 mei   Wisseltje 15 komt uit 
1 juni    Pinksteren, alle kinderen vrij  
6 juni    Oud Papier, container open van 9.30 – 11.30 uur 
11 juni   Schoolreisje, gaat niet door  
 
 
 
Nieuws van de directie  
We zijn weer begonnen!  
 
Voor het eerst sinds 8 weken geleden het besluit 
werd genomen om de scholen te sluiten, stond de 
deur weer open voor de kinderen. Weliswaar met 
allerlei aanpassingen, maar toch konden we weer 
aan de slag. Op maandag en dinsdag kwam de 
eerste helft van de kinderen naar school, op donderdag en vrijdag de tweede helft.  
Wat was het fijn om iedereen weer te zien. Dat vonden alle leerkrachten en dat vonden alle 
kinderen. Wat ons opviel, was dat de kinderen vooral weer ‘gewoon’ school wilden. Niet te 
veel praten over de afgelopen periode, maar gewoon rekenen en taal. ‘Zoals het hoort’. 
 
Komende week ziet er direct al weer anders uit. Donderdag en vrijdag is de school gesloten 
in verband met Hemelvaart. Omdat we wel alle kinderen willen zien, hebben we de indeling 
aangepast. De kinderen die maandag/dinsdag naar school komen, komen nu alleen op 
maandag 18 mei naar school. De kinderen die donderdag/vrijdag naar school komen, 
komen nu op dinsdag 19 mei naar school. De week daarna is weer volgens het afgesproken 
rooster. 
 
Vermoedelijk zullen we komende week in de persconferentie te horen krijgen hoe de 
scholen na 1 juni zullen gaan draaien. Zodra we deze informatie hebben, gaan we ons 

 



beraden op de manier van lesgeven voor de laatste paar weken van het schooljaar. We 
zullen u daarna zo snel mogelijk informeren, zodat u ook thuis rekening hiermee kunt 
houden. 
 
Voor nu zijn we vooral blij dat er weer kinderen in de school lopen. Net als voor de 
kinderen geldt ook voor de meester en juffen dat we het fijn vinden, ‘zoals het hoort!’. 
 
 

Gezondheid en hygiëne 
De algemene regels van het RIVM zijn nog steeds geldig. Vaak 
handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, 1,5m afstand 
tot volwassenen bewaren. Dagelijks wordt het sanitair twee keer 
schoongemaakt. Eén keer om 11 uur ’s morgens, één keer na 
schooltijd. 
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 binnen 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 uw kind 
gaat trakteren overleggen met de leerkracht? Het overleg kan via de 
mail. De kinderen kunnen helaas niet de klassen rond. 
 
Leerkracht-nieuws 
Juf Simone gaat eind mei starten met het vervolg van haar traject naar aanleiding van haar 
borstkanker. Ze hoort binnenkort welke stappen er precies gezet moeten gaan worden. We 
verwachten dat het herstel van Simone nog wel een aantal maanden zal duren. Ze is zeker 
tot aan de zomervakantie afwezig. Haar vervanging is voor de eerste paar weken geregeld. 
We zijn nog aan het kijken naar de vervanging op de langere termijn. 
Juf Brigitte knapt helaas nog niet op. Zij is oververmoeid en moet heel veel rust nemen. Ze 
mist de kinderen wel heel erg. 
Wij wensen beide juffen heel veel beterschap. 
 

Oud papier 
Op 6 juni staat er weer een container voor de school voor het oud 
papier. Uiteraard hanteren we ook hier de afspraak om 1,5m afstand 
tot elkaar te bewaren. Al het opgespaarde papier kan nu weer lekker 
opgeruimd worden. 

 



 
Foto 
Denkt u nog aan het versturen van een foto van uw kind dat thuis lekker aan het werk is? U 
kunt de foto mailen naar de leerkracht van uw kind. Deze foto’s gaan we gebruiken voor 
het rapportblad dat de kinderen aan het eind van het schooljaar meekrijgen. 
 

 
Haakwerk 
Is er in de meivakantie flink gehaakt en wordt het wel een heel lange 
sliert? Dan mag je de sliert op school inleveren bij je eigen juf of meester. 
Juf Carola maakt ze allemaal aan elkaar en gaat het schoolhek ermee 
versieren. 

 
 
Nieuws vanuit Kidsbest kinderopvang De Speeltrein  
Afgelopen weken heeft, in verband met het corona-virus, voor de kinderopvang in het 
teken gestaan van de noodopvang voor de cruciale beroepsgroep. Samen met basisschool 
De Wissel hebben we deze opvang gerealiseerd voor een aantal kinderen van de school. 
Ook op het kinderdagverblijf werd gebruik gemaakt van de noodopvang, zij het in mindere 
mate. De pedagogisch medewerksters van Kidsbest hebben tijdens deze crisisweken hun 
beste beentje voorgezet en zijn, met alle geldende protocollen, door blijven werken!  
Sinds deze week draait de buitenschoolse opvang gelijk met de school: dit houdt in dat 
kinderen, die gebruik maken van de BSO, aansluitend aan de schooldag naar de BSO 
kunnen gaan. Ook op dit moment loopt de noodopvang nog steeds door. Mocht hier vanuit 
de cruciale doelgroep behoefte aan zijn, ook al 
wordt er normaal geen gebruik gemaakt van de 
BSO of de kinderopvang, kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij ingrid@kidsbest.nl.  
Indien er ruimte is op de groepen, kan hier dan 
ook kosteloos gebruik van worden gemaakt zolang 
de noodmaatregelen gelden!  
 

 
 
 
 

Wist je dat… 

 …. het Lees Lokaal vanaf maandag 18 mei weer open is? Er mogen maximaal 5 
bezoekers tegelijk binnen zijn. 

 …. het Lees Lokaal op 1 juli sluit om zich klaar te maken voor hun verhuizing naar het 
gemeentehuis? 

 …. het lees Lokaal op 1 september de deuren weer opent in het gemeentehuis? Tot 
die tijd mogen leden veel meer boeken dan het gebruikelijke aantal en volgens het 
ruilsysteem meenemen. Dit scheelt bij het verhuizen. Natuurlijk hopen we de boeken 
na 1 september weer terug te zien. 
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