
 

 
Nieuwsbrief 10 - 7 mei 2020 

 

Algemeen 

De afgelopen weken hebben wij natuurlijk genoten van onze vakantie, maar de meeste             

collega’s zijn toch ook een aantal dagen op school geweest om het onderwijs in              

cohorten goed voor te bereiden. Gek genoeg is dit een lastiger opgave dan de overstap               

op thuisonderwijs. Maar we zijn er klaar voor. Zojuist zijn de vlaggen bij de              

hoofdingang weer in top gehesen. Laat de kinderen maar komen. Wij hebben er zin in.               

Ik begreep van diverse ouders die ik de afgelopen dagen heb gesproken dat de              

kinderen ook veel zin hebben om weer te beginnen. Het zal een start zijn vergelijkbaar               

met na de zomervakantie. Een periode van wennen, afspraken maken en weer rustig             

opstarten. Het vreemde is dat we dit nu niet voor een heel schooljaar, maar voor de 9                 

weken tot de zomervakantie doen.  

 

 

Trefwoord (levensbeschouwing) 

Week 17 t/m 19 (20 april t/m 8 mei) Stilstaan 

Inhoud: Stilstaan bij bijzondere dagen, gebeurtenissen en mensen. 

Gedenken in feesten, verhalen en rituelen. 

Bijbel: De herinnering aan Jeruzalem (Psalm 137, Psalm 126, Psalm 150). 

 

Week 20 t/m 22 (11 mei t/m 29 mei): Wachten 

Inhoud: Geduld en ongeduld. Passiviteit en actief verlangen. 

Bijbel: Emmaüsgangers (Lucas 24, 13-34); Hemelvaart en Pinksteren 

(Handelingen 1 en 2). 

 

 

Voor de meivakantie 

In de weken dat de school gesloten was voor de kinderen hebben wij niet stil gezeten. Zo                 

zijn in deze periode de volgende werkzaamheden verricht: 

- Al het hang- en sluitwerk is nagekeken 

- de ramen (binnen en buiten) en boeiboorden zijn gewassen 

- de vloer op het leerplein is gerepareerd 

- de stenen vloer voor Topkids is vervangen en sluit nu aan bij de rest 

- de spelmateriaal in het speellokaal is gecontroleerd 

- de directiekamer is verkleind zodat wij een extra ruimte hebben voor onze intern             

begeleiders, de kamer van de intern begeleiders is ook grondig opgeruimd 

 

Helaas mogen wij de komende weken geen ouders in school ontvangen. U zult dus even               

moeten wachten om dit allemaal te komen bekijken. 
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Na de meivakantie 

Vlak voor de vakantie hebben wij via Social Schools alle info gedeeld voor de start van                

komende maandag. Lees de info a.u.b. nog even goed door. Deze is al bijlage bij deze                

nieuwsbrief nogmaals toegevoegd. 

 

Drie belangrijke punten uit alle info: 

 

1. Niet alle groepen beginnen direct om       

8:30 uur en zijn om 14:00 uur uit om zo          

min mogelijk fysiek contact mogelijk te      

maken. 

 

2. Verschillende groepen, verschillende    

ingangen.  

 

3. Ouders mogen niet de school in. 

 

Met name dit laatste punt zal even       

wennen zijn. We zagen dat al bij het        

ophaalmoment voor de vakantie. Ouders     

lopen heel gemakkelijk de school in. Daar       

zijn wij heel blij mee, want wij willen        

graag laagdrempelig zijn. Het mag nu echt       

niet!  

 

Om te helpen herinneren plaatsen wij een       

fysieke afscheiding op het plein. Wij zullen       

bij een in- en uitgaan zoveel mogelijk       

meelopen naar buiten zodat u ons kunt       

aanspreken als er iets is … wel op 1,5         

meter afstand. 

 

 

Zwangerschap 

Vlak voor de vakantie is juf Diana bevallen van een zoon, Kees. Moeder en kind maken                

het goed. In december start juf Diana weer met haar werkzaamheden. Juf Suzanne is              

ook tot december met zwangerschapsverlof. We hebben tot de zomervakantie helaas           

geen vervanging gevonden voor beide collega’s maar kunnen dit vooralsnog goed binnen            

de huidige formatie opvangen. Juf Wendy gaat 5 dagen werken en volledig groep 6              

lesgeven. 

 

Rookvrij schoolterrein 

Zien roken doet roken. Dat blijkt uit onderzoek (Harakeh, 2011).          

Dat betekent ook dat kinderen (later) sneller een sigaret opsteken          

als zij dat als voorbeeld zien. Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle            

schoolterreinen volgens de wet rookvrij zijn. Veel scholen willen nu          

al een rookvrij schoolterrein voor hun leerlingen. Dit stelt niet alleen           

een gezonde norm voor de leerlingen, maar beschermt ook         

medewerkers, ouders en bezoekers tegen de schadelijke gevolgen        

van meeroken. (overgenomen van trimbos.nl) 

 

De schoolomgeving van onze school is al nagenoeg rookvrij. De          

mensen die werkzaam zijn op onze school zijn niet-rokers. Daarvoor          

hoeven wij dus geen extra maatregelen te nemen. 

Als wij ouders zien roken op het schoolplein spreken wij hen hierop aan tijdens het in- en                 

uitgaan van de school. Daarmee voldoen wij al aan de wetgeving welke vanaf 1 augustus               

van kracht is. 
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Formatie 2020-2021 

Onder voorbehoud en met instemming van de mr zijn wij gekomen tot de volgende              

formatie voor komend schooljaar. In geval van onverwachte uitval van een collega            

moeten we de formatie mogelijk herzien. Bij het plannen van de formatie spelen de              

onderwijsbehoeften van de kinderen en de jaargroep een belangrijke rol. Daarbij kijken            

wij naar het belang van alle groepen en alle kinderen. 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1/2a Violet Violet Violet Violet Violet 

groep 1/2b Saskia Saskia Saskia Saskia Eveline 

groep 1/2c Jikke/Eveline Eveline Eveline Jikke Jikke 

groep 3 Manon Manon Manon Manon Joyce 

groep 4 Wendy Wendy Cindy Wendy Wendy 

groep 5 Menno Menno Menno Menno Menno 

groep 6 Michel Michel Michel Emmy Michel 

groep 7 Marloes Marloes Marloes Marloes Marloes 

groep 8 Annemarie Annemarie Annemarie Annemarie Annemarie 
 

Meester Mark gaat volgend schooljaar op een andere school van onze stichting werken. 

 

Juf Eveline werkt nu als intern begeleider op een andere school van onze stichting en wil                

graag weer voor de klas.  

 

Daarnaast hebben wij behoorlijk wat collega’s die bepaalde of alle dagen niet gekoppeld             

zijn aan een bepaalde jaargroep. Denk hierbij aan interne begeleiding, xl, gym,            

onderwijsassistenten, etc. Dit wordt de komende weken verder gepland en uitgewerkt.           

Dit is de basis en voor ouders en kinderen het meest interessant. 

 

 

 

 

 

Vragen, opmerkingen, suggesties 

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties,      

blijf er niet mee rondlopen. Wij vinden het        

belangrijk dat wij samen met de ouders op één         

lijn zitten, alleen dan is er ruimte voor de         

kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. 

 

Er is dagelijks iemand van de directie of interne         

begeleiding aanwezig om u te woord te staan,        

maar u kunt natuurlijk ook bij de leerkracht(en)        

van uw kind(eren) terecht. 
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