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AGENDA 

8 juni  Volledige opening van school 
10 juni  19.30 uur AC-vergadering 
16 juni  Theoretisch verkeersexamen (groep 7) 
22 juni  20.00 uur MR-vergadering 
23 juni  Verjaardagsdag groep 7 
24 juni  Verjaardagsdag groep 5 
25 juni  Verjaardagsdag groep 3 en 4 
26 juni  Verjaardagsdag groep 6 
29 juni  Afscheidsdag groep 8 / Verjaardagsdag groep 7/8 
30 juni  Rapporten mee 
1 juli  19.00 uur Afscheid groep 8 (onder voorbehoud) 
2 juli  Laatste schooldag 
3 juli   Start zomervakantie (t/m 14 augustus) 

WELKOM 

We verwelkomen volgende week weer nieuwe leerlingen bij 
ons op school. Shourok, Ielaf en Sabela, we wensen jullie 
veel plezier bij ons op school! 

VOLLEDIGE OPENING VAN DE SCHOOL 

Vanaf a.s. maandag 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school. Wij 
zijn er blij mee! Qua protocol zal er niet heel veel veranderen. Veelal zullen de-
zelfde maatregelen van kracht zijn. Hieronder een korte opsomming vanuit het 
protocol, opgesteld door de PO-raad; 

 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden; 

 Tussen leerkrachten en leerlingen en leerkrachten onderling moet zoveel 
mogelijk de 1, 5 meter afstand bewaard worden.; 

 Ouder(s) / verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school; 

 De school zorgt ervoor dat er regelmatig (binnenkomst, voor en na de pauze 
en na toiletbezoek) handen gewassen worden; 

 Buitenspelen gebeurt in vaste groepen. Bij ons zijn dit groep 3/4/5 en groep 
6/7/8. 

 Na school gaan de kinderen zo snel mogelijk naar huis of de BSO. 

CONTACTEN OUDERS 

Bovenstaande heeft invloed op de contacten die we met u als ouders hebben. 
Wij missen hierin zelf de spontaniteit. Maar helaas is dit niet anders.  
De laatste ronde oudergesprekken hebben we altijd in juni. We mogen u als ou-
ders/verzorgers niet uitnodigen in school. Dat vinden we erg vervelend. Mocht 
u als ouder behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u dit 
bij de leerkracht aangeven. Mocht de leerkracht graag met u in gesprek gaan, 
dan hoort u dat ook. Samen kunt u dan afspreken hoe het gesprek gaat plaats 
vinden.  
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JARIGEN 

In de vorige of komende 
periode  zijn de volgende 
leerlingen/ leraren  jarig: 

Sander, Maud, Luan, 
Dylano, Sven, Bram, Wil-
lem, juf Mirte, Loes, Bob-
by-Lauren, Jana, Jay-
Lynn, Dex, Ravi, juf 
Marjon. 

Alvast een fijne verjaar-
dag! 

CITO 

De komende weken zullen we ook starten met het afnemen van de Cito-toets.  
Waarom toetsen we? 
We toetsen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs 
optimaal te kunnen afstemmen op de leerling. Dat is precies wat we straks willen weten: 
hoe hebben onze leerlingen zich de afgelopen periode ontwikkeld? Wat is er nodig in ons 
onderwijsaanbod? We toetsen niet om af te rekenen; nooit, en nu al helemaal niet!  
Nu we weten dat de leerlingen zo’n 8 weken onderwijs op school gemist hebben, is deze 
vraag misschien nog wel essentiëler dan anders. Met elkaar weten we dat de manier 
waarop leerlingen in de onderwijs-op-afstand-situatie zich kunnen ontwikkelen sterk 
verschilt. Voor het ene kind is het thuis leren makkelijker dan voor het andere. Volgend 
schooljaar kunnen we ons onderwijs dan direct afstemmen op de leerling.  

RAPPORT 

Het rapport zal een aangepast rapport zijn. Aangezien we niet ons gebruikelijke onder-
wijs hebben kunnen geven. De leerkrachten zullen in het rapport een stukje schrijven 
over de ontwikkeling van elke leerling. 

HET 5 GELIJKE DAGEN MODEL 

In één van de  vorige nieuwsbrieven (voor de corona-tijd) over de evaluatie van het 5 ge-
lijke dagen model hebben we als aandachtspunt beschreven dat we als team het lastig 
vonden om de tijd evenwichtig te verdelen. Dit is een onderwerp die in de MR en in het 
team vaker ter sprake is gekomen. En vooral met het vooruitzicht dat we aankomend 
schooljaar in eerste instantie tot 14.00 uur naar school zouden gaan. Daarom hebben we 
besloten om het tijdstip van 14.15 uur aan te houden als eindtijd van de schooldag. Hier-
voor heeft de MR haar instemming verleend.  

CHROMEBOOKS 

Nu we weer volledig naar school gaan moeten de leerlingen die het Chromebook mee 
naar huis hebben gehad, het Chromebook weer inleveren. Dit moet volgens een vast pro-
tocol, aangezien de Chromebooks 72 uur in quarantaine moeten. 
 Zorg ervoor dat het Chromebook thuis voor 100% opgeladen is. 
 Donderdag 4 en vrijdag 5 juni kunnen de leerlingen het Chromebook  en de adapter 

inleveren bij de leerkracht. Ze gaan dan samen kijken of er geen beschadigingen zijn.  
Zo kunnen alle leerlingen vanaf maandag 8 juni weer gebruik maken van hun Chrome-
book.  

NIEUWS VANUIT DE MR 

Vorige week op 27 mei hebben we voor het eerst in coronatijd een fysieke vergadering 
gehad, op uiteraard 1,5 meter afstand. Er is onder andere gesproken over de formatie en 
we zijn blij dat ook voor komend jaar er weer voldoende uren beschikbaar zijn gesteld 
zodat er 8 groepen kunnen worden gevormd.  
Op de agenda stond ook nog dat er een nieuwe voorzitter gekozen moest worden. Het is 
gebruikelijk dat de voorzitter uit de oudergeleding wordt gekozen. Tijdens de vergade-
ring is afgesproken dat Karlien Robroch deze rol op haar zal nemen. 
 
De bezetting ziet en nu als volgt uit: 
MR leerkrachten: Renee Hilgen (leerkracht groep 2), Kim Venema (leerkracht groep 7) 
en Linette Wiekema (leerkracht groep 5). 
MR ouders: Angelique Lubbinge (moeder van Sem en Lizz Gransbergen), Karlien 
Robroch Vz.  (moeder van Lise en Emma Dijkstra) en Erwin Smit (vader van Robin, Ma-
rijn en Roos) 
 
Met vriendelijke groet, 
MR  
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Juf Maria - 25 jaar in 

onderwijsdienst. 

 



 

VERKEERSEXAMEN 

Dinsdag 16 juni zal het theoretisch verkeersexamen voor de leerlingen in groep 7 afgenomen gaan worden. Deze 
stond eerder gepland in april. Tijdens dit examen worden ze getoetst op hun kennis in het verkeer als voetganger, 
fietser en passagier. Wanneer het praktisch verkeersexamen wordt verreden is niet bekend. Dit is eerst doorgescho-
ven naar het volgende schooljaar. 

MEESTER– EN JUFFENDAG 

Aangezien de meester– en juffendag niet door kan gaan, vanwege het coronavirus, hebben we wat anders bedacht. 
We maken er een verjaardagsdag per groep van. Elke leerkracht gaat met z’n eigen groep een dag leuke activiteiten 
doen in de buitenlucht. In en om de school wordt lastig. Daarom wijken we uit naar ‘t Klonie in Ellertshaar. Daar is 
een groot grasveld en hebben we eigen toiletten tot onze beschikking. Groep 5 t/m 8 zal daar op de fiets naar toe 
gaan. En groep 1 t/m 4 wordt opgehaald door een huifkar. De datum voor groep 1 en 2 staat nog niet helemaal vast. 
De leerkrachten zullen u daarover informeren. Deze dag hoeven de kinderen geen eten mee te nemen. Hiervoor 
wordt gezorgd. Mocht u hier moeite mee hebben, dan kan u zich bij de leerkracht melden.  

AFSCHEID GROEP 8 

En dan neemt groep 8 afscheid van de basisschool. Wat een bijzondere ervaring moet worden is wel heel bijzonder 
geworden, vanwege het corona-virus. Voor ons allemaal natuurlijk, maar in het bijzonder voor groep 8. Waar het 
normaal gesproken heel logisch is dat je een musical opvoert, is het nu allemaal niet zo vanzelfsprekend meer. En 
zijn we afhankelijk van een heleboel factoren. Maar één ding staat vast… groep 8 krijgt een zo waardig mogelijk af-
scheid en zal de ingestudeerde musical opvoeren. Want dat is iets, wat je niet zult vergeten. Over het hoe en wat ho-
pen we aan het eind van deze week meer duidelijkheid te hebben. De ouders/ verzorgers van groep 8 krijgen hier 
dan z.s.m. bericht over.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 
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