
 

 

 

 Agenda 

 Personele zaken 

 Organisatie onderwijs na de Meivakantie 

 Ouders bedankt! 

 Voortgang en ontwikkeling van kinderen 

 Kanjertraining 

 Activiteiten 

 Verslag van de kleutergroepen  
 
Bijlagen: 

 \ 
 

Datum Activiteit Tijd 

27 april t/m 8 mei Meivakantie   

27 april Koningsdag  

4 mei Dodenherdenking  

5 mei  Bevrijdingsdag  

Zondag 10 mei Moederdag  

11 t/m 15 mei Bag2school kledinginzameling  

Vrijdag 29 mei Nieuwsbrief 10  



 

 

 
Beste kinderen, ouders/verzorgers, 
 
Hierbij wil ik jullie ontzettend bedanken voor de fijne en lieve kaarten, berichtjes, bloemen, tekeningen, 
‘opkikkers’, knutselwerkjes en zelfs een geluks-/beschermsteen! Wat ben ik daarmee ontzettend ver-
wend! Het doet me goed en heeft me zeker geholpen om op te knappen! 
We zijn blij dat we na de Meivakantie weer naar school mogen en ik ben blij dat ik er dan ook weer ben! 
 
Tot gauw! 
 
Groetjes juf Rixt 
 

Zoals deze week duidelijk is geworden in de persconferentie, zullen wij de schooldeuren ook weer ope-
nen vanaf 11 mei. We zijn erg blij dat we op korte termijn de kinderen weer mogen verwelkomen in 
school. Fijn dat we weer samen mogen werken, spelen en leren. Ook al is het dan met afspraken over 
gepaste afstand. 
 
Deze week zijn wij als team in gesprek gegaan over hoe wij het naar school gaan voor 50% van de on-
derwijstijd vorm willen geven. Er zijn veel aspecten om over na te denken en we merkten dat we voor 
dilemma's kwamen te staan, waardoor het onmogelijk is om keuzes te maken die voor alle kinderen en 
gezinnen optimaal is. Wij hebben een paar belangrijke uitgangspunten bij de wijze waarop we het on-
derwijs willen inrichten. Die uitgangspunten zijn het welbevinden van de leerlingen en het onderwijs 
optimaal kunnen laten aansluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.  
 
Ons plan is uitgewerkt en zal besproken worden in de medezeggenschapsraad. Naar aanleiding van hun 
advies kan eventueel nog wat aangepast worden. In de eerste week van de meivakantie, dat wil zeggen 
uiterlijk 1 mei, willen we het plan definitief klaar hebben en zal het met u gedeeld worden in Social 
Schools. 
 
Wij kijken er naar uit om weer samen te mogen zijn met de kinderen in onze school. 
 

Alle ouders heel veel dank voor de samenwerking en de huiswerkbegeleiding van de afgelopen periode. 
We zijn gezamenlijk, heel plotseling, in een heel andere werkelijkheid terecht gekomen waarin er veel 
aanpassingsvermogen is gevraagd. Van de kinderen en leerkrachten, maar zeker ook van jullie als ou-
ders. Jullie kregen er zomaar een rol bij in de thuissituatie. Onze waardering voor hoe dat door iedereen 
is opgepakt is groot. Bedankt! 
 



 
 

 

De afgelopen 6 weken heeft u als ouders/verzorgers, samen met de leerkrachten, uw best gedaan voor 
een optimale leerontwikkeling van uw kind. Het zou kunnen dat de leerlingen zich in verschillende mate 
hebben ontwikkeld. Waar dat nodig is zullen we met het onderwijs inspelen op nieuwe beginsituaties bij 
de leerlingen. Maar in eerste instantie zal de nadruk liggen op het welbevinden en andere sociaalemoti-
onele aspecten. 
 

In de week van 11 mei starten we weer op school, al zal dit in een andere vorm zijn dan we gewend zijn. 
Na een lange periode van elkaar alleen maar zien en spreken via Zoom, willen wij zeker aandacht beste-
den aan wat de afgelopen periode voor de kinderen heeft betekend.  
Vanuit de Kanjertraining worden er lessen beschikbaar gesteld met als doel om de kinderen te laten 
delen hoe ze de afgelopen periode hebben beleefd. Tevens wordt de nieuwe groepsvormingsfase extra 
ondersteund.  Ondanks dat de kinderen op school niet anderhalve meter onderling afstand aan hoeven 
te houden, heeft de Kanjertraining ervoor gezorgd dat er alleen oefeningen zijn opgenomen zonder 
fysiek contact.  
 

Een aantal activiteiten die gepland stonden in de maand mei zullen komen te vervallen of zijn al ver-
plaatst. Hieronder geven we een overzicht van de status op het moment van schrijven van deze Nieuws-
brief: 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf op 12 mei komt te vervallen. Over een nieuwe datum is op dit moment nog niets 
bekend.  
 
Eerste Communie  
De Eerste Communie voor de betreffende kinderen van groep 4 gaat niet door. Deze is uitgesteld tot 
nader bericht.  
 
Schoolreisjes 
De schoolreisjes die gepland stonden op 19 mei worden verplaatst naar september in het nieuwe 
schooljaar. Iedereen die nu mee zou gaan op schoolreisje gaat dan ook zeker mee. 
 
Bag2school 
De Bag2school kledinginzameling gaat wel door, de zakken kunnen worden ingeleverd in de week na de 
meivakantie. We vragen u deze keer om uw eigen (vuilnis) zakken te gebruiken.   
De zakken zullen worden verzameld in de hal van de Singel. De deur van de Singel is elke ochtend tussen 
8.00 – 12.00 open en we vragen u hier zelf de zakken neer te leggen. Zorgt u dat de zak goed dicht zit? 



 

 

Let u erop dat er maximaal 1 ouder per keer in 
de Singel naar binnen gaat en denkt u om de 1,5 
meter afstand onderling als u even wachten 
moet?  
Mocht u op een ander moment zakken langs 
willen brengen, dan kunt even contact opne-
men.  Ook voor andere vragen over de 
Bag2schoolactie kunt u altijd contact opnemen. 
 
 
 
 
 
Kamp groep 8 
Vooralsnog staat het schoolkamp voor groep 8 nog gepland. De genomen maatregelen omtrent het 
Coronavirus zijn verlengd tot 20 mei en wij willen graag de adviezen afwachten die hierna volgen en t/m 
de kampdatum lopen.  
Op basis van de maatregelen van het RIVM nemen we een definitief besluit. Dit laat dus nog even op 
zich wachten. Wanneer wij meer duidelijkheid hebben over de doorgang van het schoolkamp of eventu-
ele alternatieven zullen we dit direct met jullie communiceren.  
 
Misschien vraagt u zich af waarom het kamp niet op voorhand is gecanceld. Dat heeft met 2 dingen te 
maken: 
 

1. Eenmaal gecanceld kan het niet teruggedraaid worden. En aangezien dit een grote beslissing is, 
nemen we die niet te snel.  

2. We gaan altijd met zes scholen op kamp. De beslissing nemen we ook met z’n zessen. Als het 
niet mogelijk is, dan willen we met een mooi alternatief afscheid voor de kinderen van groep 8 
komen. Dat vinden wij belangrijk! 

 
Musical en afscheid groep 8 
We ronden het schooljaar altijd af met een mooie afscheidsavond. Dat zal dit jaar anders zijn… 
De musical gaan we in ieder geval wel spelen! We hebben mooie audities gezien voor de verschillende 
rollen en de teksten worden inmiddels ingestudeerd. 
Hoe en wat we het gaan organiseren qua opvoering, dat bekijken we de komende periode. We hanteren 
hierbij in ieder geval de richtlijnen van het RIVM. 
Zodra er iets bekend is over de opzet, wordt dit gecommuniceerd.  
 

In de kleutergroepen is de afgelopen weken, tijdens de schoolsluiting, anders gewerkt dan in de andere 
groepen.  Met dit korte verslag krijgt iedereen een kijkje in de verschillende activiteiten van de kleuters 
tijdens de afgelopen weken.  



 
 

 

In eerste instantie hebben we ouders ingelicht over wat kinderen leren van voorlezen en spelletjes 
doen. 
We hebben regelmatig tips gegeven over thuiswerken en leer-, en doespelletjes. 
Een keer per week, of per twee weken, lagen er spullen klaar voor thuis. Dit waren wekbladen, knutsel-
werk, diverse taalactiviteiten en nog weer meer ideeën. We hebben filmpjes gemaakt en een link gege-
ven voor muzieklessen. Alle kinderen hebben we gebeld om contact te houden met de kleuter.  
Afgelopen week zijn we bij iedereen op tuinbezoek geweest. We hebben voor deze vorm gekozen om-
dat we het belangrijk vinden persoonlijk contact met de kleuter te hebben. Dat was een succes. De kin-
deren konden ons iets vertellen, hun werkjes laten zien en kunstjes die ze hebben geleerd bijv. op de 
trampoline of op de schommel. We hebben ons best gedaan er wat van te maken, maar zijn blij dat we 
weer "voorzichtig" naar school mogen.  
juf Annemieke en juf Tineke 

 

 


