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Alle leerlingen weer naar school vanaf 8 juni
Ja, alle leerlingen gaan weer naar school vanaf 8 juni, maar wel
met aangepaste schooltijden, zonder overblijf maar mét een
langere lunchpauze!
Schooltijden vanaf 8 juni tot aan de zomervakantie:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 – 11.30 uur en 13.00 – 15.00 uur
Woensdag:
08.30 – 12.30 uur
Alle groepen, behalve groep 8 (zij werken woensdag thuis) gaan 5
dagen in de week naar school. Als een leerkracht ziek of afwezig is,
kan het voorkomen dat een groep thuis werkt, er zijn helaas geen
vervangers beschikbaar.
Ouders mogen nog steeds niet in de school of op het schoolplein.
Het brengen en halen gaat daarom nog altijd zoals de afgelopen
weken, bij dezelfde 3 deuren! Verder volgen we alle RIVM richtlijnen
en mogen zieke kinderen (of leerkrachten) niet naar school.

Agenda
Maandag 8 juni
* Alle kinderen – hele dagen naar school
* Géén leerlingenraad, deze is verplaatst
naar: maandag 15 juni!
Dinsdag 9 juni
* Interne zorgcommissie (MDO) –
betrokken ouders zijn uitgenodigd
Woensdag 10 juni
* Groep 8 werkt thuis
Maandag 15 juni
* Theoretisch verkeersexamen groep 7
* Leerlingenraad : lunch meenemen!
* 15.30 uur MR vergadering (via Teams)
Woensdag 17 juni
* groep 8 werkt thuis
Donderdag 18 juni
* Groep 7 werkt thuis – juf Marina is afwezig

Muziek- en gymlessen starten weer. De gymlessen zullen vooral
buiten zijn (maandag 8 juni is een kennismaking dag met de
nieuwe gym juf en dus binnen). Er wordt niet gedoucht.
Het zwemmen wordt niet meer opgestart dit schooljaar.

Vrijdag 19 juni
* Schoolfotograaf volgens RIVM regels

Dit alles betekent dat het thuisonderwijs stopt! We hopen dat alle
leerlingen ook weer naar school komen. De laptops en tablets
moeten dus ook weer ingeleverd worden. Als het goed is, heeft
iedereen dat intussen gedaan, zo niet: neem deze zo snel mogelijk
mee naar school!
Met leerlingen die thuis blijven worden individueel, met de ouder(s)
en de leerkracht afspraken gemaakt hoe er onderwijs gevolgd
wordt.

Woensdag 24 juni
* Groep 8 werkt thuis

We vragen u tevens de richtlijn om 1,5 meter afstand te houden,
zorgvuldig in acht te nemen. Ook als u met andere ouders in de
buurt van het schoolplein bent, of als u contact zoekt met een van
onze medewerkers.

Zondag 21 juni
* Vaderdag

Donderdag 25 juni
* Groep 7 werkt thuis – juf Marina is afwezig
* Groep 8 filmt de musical!
Maandag 29 juni
* Studiedag voor de leerkrachten, alle
leerlingen zijn vrij!
Woensdag 1 juli
* Groep 8 werkt thuis
Maandag 6 en dinsdag 7 juli
* Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 indien
nodig of gewenst
Woensdag 8 juli
* Groep 8 werkt OP SCHOOL!
Donderdag 9 juli
* Groep 7 werkt thuis – juf Marina is afwezig
Vrijdagmiddag 10 juli
* Afscheidslunch groep 8

We vragen u om uw kind(eren) thuis te houden wanneer zij een van de onderstaande klachten hebben:
• Neusverkoudheid
• Hoesten
• Moeilijk ademen/benauwdheid
• Tijdelijk minder ruiken en proeven
• Meer dan 38 graden koorts
• Wanneer uw kind positief is getest op corona moet hij/zij tenminste 7
dagen thuisblijven en uitzieken. Uw kind mag pas weer naar school en de
opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels
• Als iemand in uw huishouden koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft,
blijft uw kind ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school en de
opvang.
• Als iemand in het huishouden van uw kind getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet
uw kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer
informatie: https://lci.rivm.nl/leefregels
Leerlingenraad
De leerlingenraad van maandag 8 juni is verplaatst naar maandag 15
juni. De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die in de leerlingenraad
zitten, mogen die dag (gratis) overblijven. Zij moeten wel zelf hun lunch
meenemen. Nu juf Annemarie met verlof is, zal juf Minke samen met juf
Christa de leerlingenraad begeleiden.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf zal inderdaad op vrijdag 19 juni langskomen. Het fotograferen
van de kinderen gebeurt volgens de RIVM richtlijnen. Er wordt voldoende afstand
gehouden tussen de fotograaf en de kinderen. Hoe de groepsfoto er precies uit
komt te zien, hoort u later. Helaas kunnen er dit jaar géén foto’s met broertjes en
zusjes van thuis gemaakt worden!
U krijgt meer informatie over de verkoop van de foto’s zodra dit bekend is!
Thuiswerkdagen groep 7 en 8
Groep 8 zal op alle woensdagen tot aan de zomervakantie (behalve 8 juli) thuis werken. Juf Damla is
helaas nog niet in staat om te komen werken en we hebben geen vervanger kunnen vinden. Juf Minke
zal op donderdag groep 8 doen en juf Marja op vrijdag.
Dat wil zeggen dat juf Minke niet op donderdag in groep 7 kan zijn als juf Marina er niet is. Dat betekent
dat groep 7 op 3 donderdagen tot aan de zomervakantie thuis werkt (zie agenda: 18 en 25 juni en 9 juli).
De juffen zorgen dat er voor de thuiswerkdagen werk is om te doen.

