
Beste ouders, 
 
De afgelopen weken zijn heel bijzonder geweest. We zijn 

blij dat we weer live kunnen werken met de kinderen, 

maar het is ook vreemd om allemaal via verschillende 

ingangen binnen te komen en alle ouders buiten de 

school te moeten houden. Overigens zijn wij ontzettend 

trots op de kinderen en ouders hoe dit gaat! De kinderen 

zijn heel zelfstandig en regelen hun zaken goed zelf.  

Ouders houden zich goed aan de afspraken en houden 

goed rekening met elkaar.  

 

De kinderen genieten ervan dat ze weer samen kunnen 

spelen en ook weer gewoon lessen kunnen krijgen. Vanaf 

8 juni mogen alle leerlingen weer dagelijks naar school 

komen. Gisteravond zijn de protocollen bekend  

gemaakt.  De komende dagen gaan wij de protocollen 

goed bekijken en in overleg met het team en de MR  

bepalen welke afspraken we vanaf 8 juni kunnen  

hanteren.  

 

Volgende week is een korte week voor de kinderen. 

Maandag is het Pinksteren en dinsdag hebben wij een 

studiedag. Die dag gebruiken wij onder andere om de 

plannen voor de heropening uit te kunnen werken. Op 

woensdag en vrijdag mogen de kinderen van groep 1-3-5

-7 naar school. Op donderdag mogen de kinderen van 

groep 2-4-6-8 komen. Hopelijk kunnen we u in de loop 

van die week melden dat ze vanaf maandag 8 juni alle-

maal weer dagelijks mogen komen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 

Bladzijde 1/1  29 mei 2020  

Chromebooks inleveren 
 
Voor het thuiswerken hebben verschillende kinderen een Chro-

mebook van school geleend. Als de kinderen op 8 juni weer 

hele dagen naar school mogen komen, hebben wij de Chrome-

books ook weer nodig in de klassen en moeten ze ingeleverd 

worden. Wij vragen daarom de kinderen om hun Chromebook 

op donderdag 4-6 of vrijdag 5-6 in te leveren bij meester Jos. 

De Chromebooks zullen grondig worden schoongemaakt en 

nagekeken, zodat we vanaf maandag 8-6 allemaal weer goed 

kunnen werken in de klas.  

Ouderraad 
 
Deze week is de ouderraad voor het eerst weer fysiek bij elkaar 

geweest. Netjes op 1,5 meter afstand hebben we met elkaar 

overlegd wat er de komende weken eventueel georganiseerd 

kan worden en wat helaas niet kan doorgaan. Natuurlijk moe-

ten we dit allemaal ook met de schoolleiding en de leerkrachten 

bespreken. Zodra we zekerheid hebben over dingen die wel 

georganiseerd kunnen worden, brengen we u natuurlijk op de 

hoogte. 

We hopen dat iedereen de schoolfoto’s inmiddels heeft besteld. 

Mocht dat niet zo zijn en u wilt toch nog iets bestellen, kan dat 

natuurlijk. Als u voor 31 mei a.s. bestelt, berekent de fotograaf 

géén verzendkosten en worden de foto’s nog via school  

geleverd. 

Afname toetsen leerlingvolgsysteem 
 
In deze periode nemen wij normaal gesproken de toetsen 

van het leerlingvolgsysteem van CITO af. Omdat de  

kinderen de afgelopen weken veel onderwijstijd gemist 

hebben en we ze ook nu nog steeds beperkt zien, vinden 

wij het belangrijker om de tijd die we hebben te besteden 

aan de lessen.  

Op dit moment worden wel de leestoetsen afgenomen, 

omdat die slechts enkele minuten kosten per leerling. De 

andere toetsen nemen we na de zomervakantie af.  

Daarvoor heeft CITO een aangepaste normering  

gemaakt, zodat we ze gewoon kunnen blijven gebruiken 

om een doorgaande lijn voor de leerlingen in beeld te 

brengen.  

 

In de klassen worden momenteel wel de methodetoetsen 

afgenomen, om goed te kunnen bepalen op welke  

onderdelen de leerlingen nog extra hulp nodig hebben. 

Alvast noteren 
  
Ma 1-6    Pinksteren, alle kinderen vrij 

Di 2-6    Studiedag, alle kinderen vrij 

Ma 8-6 t/m woe 10-6  Oud papier actie 

Ma 29-6    Studiedag, alle kinderen vrij 

Vrij 3-6 en za 4-6  Alternatief schoolkamp groep 8 

Do 9-6 en vrij 10-6  Musical groep 8 

Ma 13-7 t/m woe 15-7  Oud papier actie 

Woe 15-7    Uitwisseling groep 1-8 

Vrij 17-7    12.00 start zomervakantie 

Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021 

Goede vrijdag / 
Pasen 

02-04-2021 t/m 05-04-2021 

Meivakantie 03-05-2021 t/m 14-05-2021 

Pinksteren 24-05-2021   

Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021 


