
 

Agenda 

1 juni    Pinksteren, alle kinderen vrij  
6 juni    Oud Papier, container open van 9.30 – 11.30 uur 
8 juni    Gaan de scholen weer helemaal open?? 
10 t/m 24 juni  Oudergesprekken facultatief 
11 juni   Schoolreisje, gaat niet door 
16 juni   OR-vergadering, 19.30 uur 
21 juni   Vaderdag wordt ouderbedankdag  
26 juni   Geen rapport (zie 2 juli) / Wisseltje 16  
29 juni   Musical?? We weten nog niet hoe of wat 
2 juli    Laatste schooldag / Speciale rapportblad gaat mee / Luizenzak  
3 juli    Start zomervakantie 
4 juli     Oud Papier, container open van 9.30 – 11.30 uur 
17 augustus   Eerste schooldag nieuwe schooljaar 
 
 
Nieuws van de directie 
De eerste paar weken van het werken 
met halve klassen zijn inmiddels achter 
de rug. We kunnen als team zeggen dat we erg tevreden zijn met hoe het gaat. We merken 
aan de kinderen en aan onszelf dat iedereen goed gewend is geraakt aan de nieuwe regels 
rondom de hygiëne. De kinderen denken er zelf aan om hun handen goed te wassen en 
gaan zelf naar de kraan toe voordat ze een broodje gaan eten of nadat ze buiten zijn 
geweest. Het afstand houden tot de juf of meester is soms wat lastiger. Als kinderen 
enthousiast zijn of juist verdrietig zoeken ze ons op en dan staan ze graag vlakbij. Dat geeft 
ook niets, dat hoort er bij. Wij als volwassenen letten er zo goed mogelijk op, zeker in de 
klas. 
 
Premier Rutte heeft in zijn laatste persconferentie aangegeven dat de basisscholen per 8 
juni waarschijnlijk weer volledig open gaan. Het is nog niet helemaal zeker, de overheid 
wacht nog op de laatste cijfers van het RIVM. Ik verwacht dat we begin volgende week hier 
duidelijkheid over krijgen. Gisteravond hebben we wel het protocol ontvangen waarin de 
richtlijnen staan beschreven waar we ons als school aan moeten houden als we inderdaad 

 



volledig open gaan (maar liefst 8 pagina’s). We zijn vanmorgen al begonnen om op basis 
van deze richtlijnen ons beleid te maken. Als we dan komende week van premier Rutte 
horen dat de laatste cijfers in orde zijn, dan kunnen we daadwerkelijk open. Zodra we dit 
weten wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. Vermoedelijk zal dit woensdag 3 juni zijn. 
 
Voor komende week betekent dit dat de halve klassen nog een week doordraaien 
volgens het rooster van de afgelopen drie weken. Helaas valt maandag uit voor de 
kinderen die aan het begin van de week naar school komen in verband met Pinksteren. 
Deze kinderen gaan volgende week dus alleen maar op dinsdag naar school. De andere 
groep komt op donderdag en vrijdag. 
 

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. 
 
Oudergesprekken 
Normaal gesproken voeren we aan het eind van het schooljaar 
gesprekken met ouders van leerlingen waar nog specifieke 
informatie over te melden is. Helaas zit dat er dit schooljaar niet in. 
Er mogen ook na 8 juni nog steeds geen ouders in de school. Heeft 
u toch een dringende vraag over uw kind, dan kunt u uiteraard 
contact met de leerkracht opnemen. De leerkracht zal dit ook doen 
als er echt iets belangrijks te melden is. 
 
Cito-toetsen 
Omdat er in de afgelopen weken ander onderwijs is gegeven, gaan we de Cito-toetsen dit 
jaar ook anders inzetten. Wij doen alleen de toetsen die ons nuttige informatie geven voor 
het goed opstarten van ons onderwijs voor volgend schooljaar.  
Groep 3 t/m 5 doet daarom de rekentoets en de leestoetsen. In groep 6 en 7 wordt ook de 
rekentoets gedaan en verder de leestoetsen bij kinderen die nog niet het eindniveau 
behaald hebben. Van spelling en begrijpend lezen geven de methodetoetsen voldoende 
inzicht in de vorderingen van uw kind. We gebruiken deze gegevens om in het nieuwe 
schooljaar meteen goed op niveau te kunnen starten met uw kind.  
 
 



Vaderdag = bedankdag 
Moederdag viel helaas midden in de periode dat we thuisonderwijs 
gaven, daar hebben we dus niet echt aandacht aan kunnen besteden. 
Daarom maken we van Vaderdag dit jaar een bedankdag voor beide 
ouders. Omdat we zo ontzettend blij zijn met onze ouders en de 

prachtige ondersteuning die u allemaal aan uw kinderen heeft gegeven. Wacht in spanning 
af, want op 21 juni wordt u in het zonnetje gezet! 
 
Rapportblad  
Zoals u al eerder van ons hoorde, de kinderen krijgen dit jaar geen rapport mee zoals we 
dat ieder jaar doen. Dus geen blad met daarop de resultaten van het afgelopen half jaar. 
Maar natuurlijk krijgen de kinderen van ons wel een bijzonder rapportblad. Dit blad 
stoppen we in de rapportmap en deze krijgen de kinderen mee op de laatste schooldag van 
het jaar, donderdag 2 jul. De portfoliomappen laten we op school staan, die worden na de 
zomervakantie weer als vanouds gevuld met mooie werkjes waar de kinderen trots op zijn. 
 
Denkt u nog aan het mailen 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. 
 
Kamp nieuwe groep 8 
We hebben het kamp voor de kinderen die volgend schooljaar in groep 8 zitten, verplaatst 
naar het voorjaar. De kinderen gaan van 14 t/m 16 april 2021 naar de Stayokay in Egmond. 
De kosten voor het kamp zullen rond de 90 euro per kind zijn. Als uw kind volgend 
schooljaar in groep 8 zit, krijgt u in de loop van het schooljaar meer informatie hierover. 
 
Musical groep 8 
Op dit moment is er nog onvoldoende duidelijkheid om definitief te 
bepalen of en hoe de musical van groep 8 doorgaat. De kinderen 
zijn flink aan het oefenen, dus we hopen dat we de musical in ieder 
geval voor de kinderen van de school op kunnen voeren. Of het 
mogelijk is om ouders te laten komen kijken, dat weten we helaas 
nog niet. De ouders van groep 8 worden hier verder over 
geïnformeerd.  
 
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. 
 
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. 


