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Maandag 8 juni: alle leerlingen hele dagen naar school
Maandag 15 juni: schoolfotograaf
Woensdag 17 juni: studiedag, alle leerlingen vrijdag
In de week van 22 juni t/m 3 juli: oudergesprekken
Dinsdag 23 juni: juffen dag
Dinsdag 30 juni: door-draai-middag
Donderdag 9 juli: 13.45 uur uitzwaaien groep 8 leerlingen
Vrijdag 10 juli: begin van de zomervakantie, alle leerlingen om 12.00
uur vrij

Beste ouders / verzorgers,
Maandag 8 juni gaan alle basisscholen weer hele dagen open. Dat betekent dat
we alle kinderen weer van 8.30 uur tot 14.15 uur op school zien.
We moeten ons hierbij wel aan de richtlijnen van het RIVM houden. Dat houdt
het volgende in:
 Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand tussen elkaar te houden;
 Tussen volwassenen en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden;
 Ouders / verzorgers mogen niet op het schoolplein of in de school komen;
 De handen worden regelmatig gewassen; in ieder geval bij het op school
komen, na toilet bezoek, voor en na de pauzes;
 Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met de eigen groep;
 Materialen, tafels, deurklinken en toiletten worden tussen de middag extra
schoongemaakt;
 Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
Het is prettig als kinderen zelfstandig naar school kunnen komen. De jongste
kinderen mogen door één ouder / verzorger worden gebracht tot aan het hek.
Om te zorgen dat niet alle kinderen tegelijk op school komen, kunnen ze tussen
8.15 en 8.30 uur inlopen.
Ze wassen dan eerst hun handen en gaan in hun eigen groep zitten.
Voor de pauzes mogen de kinderen hun eigen eten en drinken weer meenemen.
Wilt u ervoor zorgen dat ook de theedoeken weer meegegeven worden en wilt u
deze regelmatig wassen?
Helaas mag er nog niet getrakteerd worden.
Wellicht heeft u bij deze nieuwe situatie vragen.
Het is prettig als daar telefonisch of per mail contact over is met elkaar, zodat we
samen, ouders en school, kunnen zoeken naar passende mogelijkheden die voor
iedereen zo goed mogelijk werken.

Noodopvang
Vanaf 8 juni is er geen noodopvang op school meer mogelijk.
We bedanken juffrouw José voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen
weken.
Thuis blijven
Bij klachten als lichte hoest, keelpijn, neusverkoudheid, loopneus en verhoging
van temperatuur, mogen kinderen niet naar school komen. Het is fijn als u dit
voor 8.30 uur dit telefonisch doorgeeft. Als kinderen langer thuis moeten blijven
zorgen we ervoor dat ze schoolwerk krijgen.
Ook als broertjes of zusjes klachten hebben, of als iemand in huis
koorts heeft, blijven alle kinderen thuis.
Als de klachten zich op school voordoen, wordt u gebeld om alle kinderen uit het
gezin, zo snel mogelijk op te komen halen.
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een leerkracht ziek wordt, of thuis zieke
huisgenoten heeft. In dat geval worden de kinderen, net als anders, de eerste
dag op school opgevangen. Als daarna blijkt dat er geen inval mogelijk is voor de
volgende dag, zullen de kinderen thuis moeten blijven. Voor zover mogelijk
zullen ze dan schoolwerk mee naar huis krijgen. Tot nu toe hebben we al een
aantal keer een beroep moeten doen op invalkrachten. Gelukkig kunnen we het
op deze manier nog rond krijgen.
Gymlessen
Vanaf 8 juni kunnen de kinderen ook weer gymmen op school. Op de dinsdag en
donderdag zal er met de eigen groep buiten gegymd worden. Dat kan op het
schoolplein zijn, of voor de groepen 4/5 t/m 7/8 op een veldje in de buurt.
Voor de kinderen uit groep 6/7 en 7/8 zal er gelegenheid zijn om even een ander
T-shirt aan te trekken. Verder is het aan te raden om op dinsdag en donderdag
makkelijk zittende kleren en schoenen (geen slippers) aan te doen.

Schoolfotograaf
Doordat alles anders is gelopen dan gepland, heeft de schoolfotograaf op 11 mei
niet kunnen komen. Er is gezocht naar een andere mogelijkheid. Die is
gevonden.
Op maandag 15 juni worden er schoolfoto’s gemaakt. De kinderen kunnen dan
individueel op de foto en met de groep. De leerkrachten worden er later bij in
gezet. De groepsfoto’s worden, indien het weer het toe laat, buiten gemaakt.
Helaas is het dit schooljaar niet mogelijk om ook broertjes / zusjes foto’s te
maken in verband met de voorzorgsmaatregelen waaraan we ons moeten
houden.

Schoolreisjes en musical
De richtlijnen uit het protocol geven aan om zeer terughoudend te zijn met
groepsactiviteiten zoals bijvoorbeeld schoolreisjes. We hebben daarom besloten
dit schooljaar niet op schoolreisje te gaan. Ook zal het slotfeest op vrijdag 19
juni niet doorgaan.
Hiervoor in plaats vieren we op dinsdag 23 juni de juffen-dag.
Het zal een gezellige dag worden binnen de eigen groep. Kinderen hoeven voor
deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
Voor de musical zijn we nog op zoek naar een geschikte locatie, aangezien er
geen ouders in de school mogen komen. Zodra hier meer over bekend is, laten
we dat uiteraard weten.

Oudergesprekken
Graag willen we, anders dan andere jaren, dit schooljaar met alle ouders een
eindgesprek voeren. We bespreken dan samen hoe de thuiswerk periode is
verlopen, hoe het op dit moment gaat en wat voor het komende schooljaar de
ontwikkelpunten zijn.
Aangezien ouders niet in de school mogen komen, zullen deze gesprekken zoveel
mogelijk via Teams plaatsvinden. U krijgt hierover van de leerkracht van uw
kind(-eren) een uitnodiging. U kunt dan inloggen met de gegevens van uw kind.
Mocht u hiervoor een laptop van school nodig hebben, dan is dit mogelijk via
juffrouw Els.
Door-draai-middag
Op dinsdag 30 juni zullen de kinderen ’s middag naar hun nieuwe groep /
leerkracht gaan. Ze maken vast kort kennis met elkaar en zullen een leuke
activiteit uit het nieuwe schooljaar doen.
Oproepje namens groep 8 – Musical
De nieuwe richtlijnen zijn uitgekomen voor het onderwijs na 8 juni.
Wij zijn er al flinke tijd over aan het denken hoe en waar we de musical van
groep 8 kunnen laten plaatsvinden.
Nu hadden we het plan bijna rond, maar is er het bericht gekomen dat wij tot op
heden de musical niet mogen opvoeren binnen onze school... (dit kan nog
veranderen)
Daarom vragen we jullie alvast mee te denken over een alternatief.
Een ruimte waar we de musical kunnen uitvoeren, waar genoeg plek is voor
iedereen (18 gezinnen) om te zitten (1,5m afstand) en waar wij ook gebruik van
kunnen maken een dag van tevoren? Of meer dagen om alles op te bouwen.

Wij hebben hier flinke kopzorgen over omdat we het voor groep 8 mooi willen
afsluiten, daarom onze oproep aan jullie om met ons mee te denken...
(Nogmaals het staat niet vast dat het afscheid niet binnen school mag/kan
plaatsvinden.. maar het is belangrijk om na te denken over een goed alternatief)
Heb je een idee, laat het ons weten!
Groetjes,
Juf Marije en juf Marion

