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Agenda juni/juli 2020 
 

Datum Activiteit Tijd 

Van 2 t/m 12 juni CITO-toetsen groep 3 t/m 7  

Vrijdag 19 juni  Nieuwsbrief 11  

24 juni Studiedag – kinderen vrij  

25 & 26 juni  Kamp groep 8  

26 juni Rapporten   

30 juni  Doorschuifochtend 8.25 – 9.55 uur 

2 juli Afscheidsavond groep 8  

3 juli Laatste schooldag Tot 12.00 uur 
 
 
 



 

 

Personele zaken 
We zijn druk bezig met de indeling van de groepen voor volgend schooljaar. In de volgende Nieuwsbrief 
informeren wij u hier verder over. 
 
Vertrek Wia 
Aan het eind van dit schooljaar gaat juf Wia ons verlaten. Wia gaat een nieuwe uitdaging aan als onder-
wijsassistent op de Thomas van Aquinoschool in Sneek.  
We wensen juf Wia daar alvast heel veel succes en plezier toe! 
Hoe het afscheid van juf Wia eruit zal zien, laten we nog weten. 
 

Weer volledig open! 
Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan, tenzij uit 
de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet ver-
antwoord is. Op basis van dit kabinetsbesluit hebben de partijen een vervolgprotocol ontwikkeld. 
Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit 
van d.d. 19 mei 2020 om de scholen weer geheel open te stellen. 
Wij zijn blij dat we weer volledig op kunnen! Wij volgen de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld. 
 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scho-
len in het basisonderwijs:  
 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor 
de werkzaamheden noodzakelijk is.  
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  
9. De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting van de dag 
aan de hand van dit protocol. 
 
Bovenstaande betekent dat er met ingang van 8 juni geen noodopvang meer wordt aangeboden. 
  
Specifieke toevoegingen op ons vorige protocol ontvangt u nog van ons. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Organisatie komende week 
Komende week hebben we nog 4 dagen onderwijs voordat we volledig opengaan. We verwachten de 
kinderen als volgt op school: 
 
Dinsdag + vrijdag – Shift B, waarbij groep 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij is 
Woensdag + donderdag – schift A + groep 7 en kleuters 
 

Materialen inleveren 
Wanneer wij vanaf 8 juni weer helemaal opengaan, betekent dat dat er thuis niet meer gewerkt hoeft te 
worden aan de weektaak. We willen dan ook graag alle schoolspullen weer op school hebben en hou-
den. 
 

 Wilt u ervoor zorgen dat alle spullen van school maandag 8 juni meegenomen worden naar 
school? 

 

Wijzigingen agenda 
Helaas hebben we een aantal activiteiten moeten cancelen, maar daarnaast hebben we ook een aantal 
geplande activiteiten verplaatst en/of anders ingericht. 
 

 Wilt u de data & informatie uit deze Nieuwsbrief daarvoor aanhouden? 
 
De klus- en schoonmaakavond komt te vervallen. 
 

Kanjertraining 
De Kanjertraining bood in de Opstartweek speciale digibordlessen aan. Deze waren erg geschikt om in 
de weken na opening van de scholen samen met de kinderen te doorlopen. Naast aandacht voor 
groepsvorming was het doel van deze opstartweek kinderen te laten vertellen hoe ze de afgelopen peri-
ode hebben beleefd. Ondanks dat kinderen op school niet de anderhalve meter onderlinge afstand hoe-
ven aan te houden, hebben wij er veiligheidshalve voor gekozen om in de Opstartweek alleen oefenin-
gen te doen zonder fysiek contact. Na 8 juni hervatten de reguliere kanjerlessen weer.  
 

CITO-toetsen 
We hebben besloten de LVS Cito toetsen – zoals gebruikelijk in deze periode – af te nemen in alle groe-
pen (behalve in de kleutergroepen en groep 8). 
Vanaf dinsdag 2 juni worden deze op verschillende momenten afgenomen. De toetsen hebben als doel 
om te weten te komen hoe de leerlingen zich de afgelopen periode ontwikkeld hebben. Ook om te we-
ten te komen wat er nodig is in het onderwijsaanbod. Juist nu belangrijk, omdat kinderen zich mogelijk 
verschillend hebben ontwikkeld in de onderwijssituatie thuis. Er zullen leerlingen minder of juist meer 
gegroeid zijn dan verwacht. Deze resultaten worden als een uitzonderlijke periode beschouwd, maar 
kunnen ons waardevolle informatie opleveren, naast de informatie over de groei in Snappet. 



 

 

 

Rapporten 
Alle kinderen ontvangen aan het eind van het schooljaar een rapport of plakboek. De invulling hiervan 
zal er – door de afgelopen periode – anders uitzien dan gebruikelijk.  
 

Kwartiergesprekken 
In april hebben er geen kwartiergesprekken plaatsgevonden. We willen u en/of de leerkracht wel de 
gelegenheid bieden om een gesprek aan te vragen. Dat zal niet voor iedereen nodig zijn, aangezien er 
ook veel contact tussen ouders en leerkrachten is geweest. 
 
De kwartiergesprekken zijn facultatief en kunnen in juni plaatsvinden. Mogelijkheden hiervoor zijn: 

 Telefonisch,  

 via Zoom,  

 via mail,  

 live* 
 
* Of een gesprek live kan plaatsvinden, is een keuze van de leerkracht. Niet iedere leerkracht wil dat.  
Ik ga er van uit dat u die keuze respecteert. 
 
De planning van gesprekken gebeurt volledig in overleg met de betreffende leerkracht(en). Er wordt dus 
niet centraal iets georganiseerd. 
Het is de bedoeling dat het gesprek alleen gaat over ontwikkeling van het kind en geen evaluatie wordt 
van de afgelopen ‘coronaperiode’. 
 

 Mocht u een gesprek willen aanvragen, wilt u dan rechtstreeks contact met de leerkracht opne-
men? 

 De leerkracht kan hiervoor ook contact met u zoeken. 
 

Type-examen 
Naast dat de kinderen thuisonderwijs kregen, hebben de kinderen die de typecursus volgden de lessen 
verder thuis gemaakt. Ze hebben de cursus met een online examen afgerond. Alle kinderen zijn ge-
slaagd: gefeliciteerd! 
 

Bibliotheek  
De schoolbieb gaat op vrijdag 12 juni weer van start. We nemen hierbij uiteraard ook alle afspraken 
omtrent coronamaatregelen in acht. 
 

Kamp groep 8 
Een aantal weken geleden hebben we aangegeven dat we het schoolkamp van groep 8 hebben geannu-
leerd. En wat vinden de leerlingen van groep 8 dit jammer! Gelukkig werken we ondertussen al aan een 



 
 

 

alternatief. Dit organiseren we samen met de St. Martinusschool uit Makkum (één van de 6 scholen die 
anders ook mee was gegaan naar Ameland). Op deze manier kunnen wij ons aan de richtlijnen van het 
RIVM houden en eventuele nieuwe schoolgenootjes leren kennen.   
In deze kleinere groep willen we twee dagen vullen met leuke activiteiten en gaan we een nachtje er-
gens overnachten; alle ingrediënten voor een leuk schoolkamp zijn dus aanwezig. Verder details volgen, 
maar noteer alvast deze nieuwe data: donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni.  
 

Musical en afscheid groep 8 
Het spelen van de musical en de Grote Afscheidsavond met de hele school gaan we dit jaar anders orga-
niseren. De musical zal de laatste week meerdere keren worden gespeeld voor de verschillende groe-
pen, zodat we niet met z’n allen in één ruimte hoeven te zitten.  
De afscheidsavond zal dit jaar plaatsvinden met alleen gezinnen van de kinderen van groep 8 + leer-
krachten van school. De datum is tevens veranderd zodat dit mogelijk is: donderdag 2 juli.  
Hoe alles georganiseerd gaat worden, daarover wordt u nog geïnformeerd. 
 

Opbrengst Bag2school 
Ondanks de vreemde periode is er toch goed werk geleverd m.b.t. het inleveren van kleding enz. Een 
mooie opbrengst! We gaan samen met de kinderen van de Leerlingenraad bespreken waar we dit aan 
willen besteden. 

 
 
 

 

Fijne Pinksterdagen! 


