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Weer samen  

Vanaf maandag zijn we als school weer samen! Het betekent dat we 
voor de derde keer de organisatie van ons onderwijs wijzigen en 
weer een stap naar ‘het nieuwe normaal’ zetten. 
In de praktijk zien we dat ons schoolgebouw weer vol zal zitten met 
kinderen. We kijken er naar uit om iedereen weer te zien! 
Om de dag extra feestelijk te maken en te vieren dat we er weer 
allemaal zijn, heeft de AC een goed plan bedacht. Zij komen 
maandag alle kinderen ’s middags een ijsje brengen. 
Dat wordt smullen! 
  

Toetsen, rapporten, spreekavonden  

We zijn intern druk bezig om ons standpunt te bepalen over de 
noodzaak en toegevoegde waarde van toetsen op dit moment. Als 
de groepen weer in zijn geheel ‘gesetteld’ zijn, moeten we helder 
hebben wat we weten over de ontwikkeling van onze kinderen, wat 
we nog willen weten en hoe we daar achter komen. 
Vervolgens moeten we vaststellen hoe we de ouders daarvan op de 
hoogte stellen.  
Van de spreekavonden weten we al dat dit onder de huidige regels 
(nog) niet mogelijk is. We zoeken voor die avonden naar 
alternatieven. We houden u op de hoogte! 
  

 

Evenementen  

In deze periode van het jaar zijn vele evenementen gebruikelijk: het 
open podium, de sportdag, avondvierdaagse, schoolfotograaf 
schoolreis en dit jaar de viering van het 25-jarig bestaan van onze 
stichting. Het spreekt voor zich dat we deze zaken op dit moment 
niet door kunnen laten gaan.  
We moeten, op basis van hoe de vlag er over een aantal weken en 
maanden bij hangt, bepalen hoe we hier mee omgaan: gaan we 
uitstellen, afblazen of alternatieven bedenken? 
 

 

Extra ondersteuning  

 Als we maandag weer starten met alle kinderen zijn er in totaal 4 
leerkrachten afwezig vanwege ziekteverlof. 
Gelukkig kunnen we de groepen nog redelijk goed bemensen, maar 
de extra ondersteuning valt deels weg. Op donderdag is juf jennifer 
nog beschikbaar. Juf Ineke werkt digitaal met de kinderen vanaf 
thuis. Juf Beau is wel gewoon beschikbaar voor de extra 
ondersteuning van de Octopuskinderen. 
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Afscheid groep 8 en kleuters die naar groep 3 gaan  

Voor het afscheid van groep 8  en de kleuters die naar groep 3 gaan, 
zijn de leerkrachten al een heel eind met het organiseren van dat 
afscheid. Dat dit niet lukt op  de traditionele manier hadden we al 
snel duidelijk, mede vanwege de landelijke richtlijnen en 
gemeentelijke afspraken,. 
We gaan dus alternatieve opties verkennen en wie weet leidt dit 
weer tot nieuwe tradities. 
 

 

Halen en brengen volgende week  

Met name het brengen van de kleuters is vanaf maandag 8 juni 
veranderd en de ingang voor groep 3 t/m 5 is anders.  
Ook zijn de starttijden gewijzigd. Cohort A begint om 8:20u. en 
cohort B om 8:30u. De ophaaltijden voor cohort A zijn daarmee 10 
minuten vervroegd. 
In de nieuwe (reeds toegestuurde) kwaliteitskaart kunt u de 
wijzigingen in blauw terugvinden. 
 
Groep 1 en 2 worden via het hek aan de school, bij de kleuteringang 
op het plein naar de kleuterdeur gebracht. Bij het ophalen wachten 
ouders buiten het hek op de kinderen. 
Groep 3 t/m 5 gaat via het hek aan de kerk. Vervolgens lopen de 
kinderen achter het plantsoentje langs naar het lage hek.  
Bij ophalen lopen de kinderen dezelfde weg terug en wachten 
ouders bij het hek naast de kerk op de kinderen. 
Groep 6 t/m 8 is ongewijzigd, via de hoofdingang. 
 

 

Agenda koppelen aan SchoolWapps kalender  

Bij SchoolWapps is inmiddels de mogelijkheid gecreëerd om de 
kalender te koppelen aan uw eigen agenda. Dat kan via de 
menuknop in de kalenderpagina. Via deze link kunt u lezen hoe. 
  
  

KOELKASTLIJSTJE 
17 juli 
 

Lesvrije dag en start zomervakantie 

 
 

https://www.heutink-ict.nl/Service/art/7016

