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Beste ouders, 

Wat fijn dat we weer leerlingen in school hebben. Eindelijk is er weer leven in de 

brouwerij, ook al mogen de leerlingen nog steeds maar twee dagen per week naar 

school. Als het goed is, komt ook daar aanstaande maandag (8 juni) een eind aan 

en mogen we weer open, voor ALLE leerlingen. Helaas mogen dan nog steeds geen 

ouders op het plein en in school aanwezig zijn. Het volledige protocol met alle 

afspraken hierover treft u in deze nieuwsbrief aan en wordt op de website vermeld. 

We hopen op nog zes heel fijne schoolweken!   

Namens het team allen de hartelijke groeten,  

H. Schipper 

 
 

FAMILIENIEUWS 
Op 17 mei was het feest in het gezin van Anne Ruth van der Wiel. Op die dag waren haar 
ouders 25 jaar getrouwd. Vanaf deze plaats alsnog onze hartelijke felicitaties bij dit jubileum. 
 

PERSONEELSNIEUWS 
Het is al even geleden, maar op 28 april werd in het gezin van een van onze school-
schoonmaaksters, mw. Boer,  een zoon geboren, die de naam Jonathan kreeg. Alsnog van 
harte gefeliciteerd. Gods zegen toegewenst, zeker ook in de zorgen die er zijn rondom de 
gezondheid van Jonathan. We hopen en bidden dat alles nog mag meevallen.  
Mw. Schipper, ook een van de schoolschoonmaaksters, is met ziekteverlof in afwachting op 
een operatie, die binnenkort zal plaats vinden. Van harte sterkte en een spoedig herstel 
toegewenst. 
In verband met de afwezigheid van deze twee schoonmaaksters konden we gelukkig twee 
vervangsters benoemen, in de persoon van mw. Den Dikken en mw. Amankwa. W eheten hen 
hartelijk welkom in ons team. Fijn, dat zij deze taak willen vervullen. 
Juf IJzelenberg werd op zondag 10 mei opgenomen in het ziekenhuis met een heel pijnlijk 
been. Na onderzoek werd een slijmbeursontsteking geconstateerd. Met medicatie mocht ze 
weer naar huis. Ze is nu herstellende en hoopt binnen afzienbare tijd langzaam maar zeker 
haar werk op school te kunnen opnemen. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.  
Juf Riezebos, die door oververmoeidheid haar werk niet kon doen, is haar schoolwerk weer 
aan het opbouwen. We hopen dat ook zij haar taak snel weer helemaal kan doen. 

Op woensdag 13 
mei zijn meester 
Oosterwijk en 
zijn vriendin, juf 
Leanna Mackloet 
verloofd. Onze 
meester haalde 
haar die morgen 

op een heel bijzondere wijze van huis op: in een schitterende limousine. We feliciteren hen 
van harte en wensen hen een goede en gezegende tijd toe op weg naar hun huwelijk.   
Vrijdag 12 juni hoopt juf Vogelaar weer op school te komen. Haar zwangerschapsverlof zit er 
op. Ze hoopt (in principe) op donderdag haar taak als intern begeleider uit te voeren en op 
vrijdag les te geven aan groep 5. We heten haar weer van harte welkom!  

 

 

Geplande evenementen 

8-6-2020 

Volledige schoolopening 

24-6-2020 

Studiedag (vrij) 

14-7-2020 

Juffen-/meesterdag 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Gezellige schoollunches 
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TUSSENSCHOOLSE OPVANG (vanaf 8-6) 
Omdat het een buitenactiviteit is, mogen de TSO-ouders vanaf aanstaande maandag (8 juni) ook 
weer in de lunchpauze aan de slag. Echter, alleen bij droog weer. Bij regen zullen de leerkrachten 
de opvang verzorgen. Desbetreffende ouders zijn inmiddels via de TSO-app geïnformeerd. Alvast 
weer dank voor uw hulp!  
 

WEEKOPENINGEN/-SLUITINGEN & JAARSLUITING  
Ook in deze laatste periode zullen, in verband met de omvang van de ruimte en het (weer 
volledige) aantal leerlingen, geen weekopeningen en –sluitingen worden gehouden. Ook de 
jaarsluiting kan niet op de gebruikelijke wijze, in de Thaborkerk, plaats vinden, omdat op dat 
moment nog steeds niet meer dan 100 personen in de kerk aanwezig mogen zijn. Deze keer 
wordt daarom de jaarsluiting op donderdagmorgen 16 juli 2020 op school verzorgd. Alléén voor 
de leerlingen. De kinderen worden die dag gewoon om 8.45 uur op school verwacht. Na het 
beluisteren van de Bijbelvertelling zullen de rapporten worden uitgereikt en begint, om 9.45 uur, 
de zomervakantie. De ouders kunnen de jaarsluiting ‘online’ volgen (via de link die in de 
groepsapps en op de website zal worden geplaatst).   
 

SCHOOLFOTOGRAAF  
Donderdag 18 juni hoopt de schoolfotograaf bij ons aanwezig 
te zijn. De fotograaf vraagt uw kind kleurrijk te kleden. De 
achter-grond is namelijk wit. In verband met de maatregelen 
die wij moeten nemen, vanwege het coronavirus, is het dit jaar 
niet mogelijk om een gezinsfoto te laten maken. Omdat de 
afscheids-foto van groep 8 al vroeg wordt gemaakt, 
verwachten we de leerlingen van deze groep uiterlijk 8.30 uur 
op school. 
 

SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP 
Helaas kunnen de schoolreizen geen doorgang vinden dit jaar. De daarvoor geplande dagen zijn 
nu gewone schooldagen. Met uw goedvinden worden de reeds betaalde bedragen gereserveerd 
voor de schoolreizen in het nieuwe cursusjaar. Betaalde bedragen voor leerlingen die de school 
verlaten, zullen worden gestorneerd.  
Het schoolkamp in Aagtekerke kan gelukkig wel doorgaan, zij het zonder ouders. Binnenkort 
worden de leerlingen van groep 8 en hun ouders daarover nader geïnformeerd. 
 

BERICHT VAN DE SPORT- & SPELCOMMISSIE 
Jammer genoeg kunnen de schoolreizen dit schooljaar niet doorgaan. Ook de Koningsspelen 
moesten al anders. De juf-/meesterdag hebben we helemaal nog niet kunnen vieren en wat nu 
met de speldag? Helemaal niets leuks meer dit schooljaar? Dat kan natuurlijk niet! Daarom 
hebben we hier iets op bedacht, passend bij de richtlijnen van het RIVM!   
De speldag van 14 juli gaan we hiervoor gebruiken. Die dag zal er als volgt uitzien: we beginnen 
met een juf- of meestermorgen in eigen lokaal. Daarna eten we een ‘patatje van Bram’ en sluiten 
we af met vossenjacht! We zijn daarom die dag om - let op - 14.00 uur uit!  

Voor de vossenjacht hebben we 
wel wat extra hulp nodig. Dit is 
mogelijk omdat de vossenjacht 
volledig buiten plaats vindt. Zou 
u er alvast over na willen denken 
of u het ziet zitten om hieraan 
mee te werken? Binnenkort 
komen we met meer informatie 
en kunt u zich opgeven! We gaan 
er een leuke dag van maken! 
Namens de commissie, 
juf de Ron. 

 
 

AFSCHEIDSAVOND GROEP 8  
Op dinsdag 14 juli 2020 wordt de afscheidsavond van groep 8, in verband met Covid-19, 
gehouden in de aula van het Wartburgcollege, locatie Guido de Brès (Smeetlandseweg). Dit jaar 
kunnen we alleen de leerlingen en hun ouders ontvangen. Helaas geen andere familieleden dus. 
De avond begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.    
 

 

 

HOE GAAN WE OM MET 
ACHTERSTANDEN? 

John Hattie: 
‘Herstelvermogen van 

leerlingen is groot’ 

 

John Hattie heeft een artikel 
geschreven waarin hij 

benadrukt dat vanuit eerdere 
crisissituaties duidelijk wordt 

dat kinderen een groot 
herstelvermogen hebben.  

 
Na Orkaan Kartrina waren er 
kinderen die 3 tot 7 weken 

geen onderwijs hadden gehad,           
ook niet op afstand.                        

Na verloop van tijd bleek          
hun achterstand minimaal en 

kinderen herstelden                         
verrassend snel.  

 
Ook het effect van een lange 

zomervakantie op de 
ontwikkeling van kinderen is 

verrassend klein.  
 

Dat stelt gerust, we hoeven 
niet massaal te gaan 

bijspijkeren.    Wel bleek uit zijn 
artikel dat kinderen die voor 

een crisis al problemen 
hadden, na afloop meer 

symptomen lieten zien     van 
stress, woede, angst, 

depressie en eenzaamheid.     
Daar moeten we dus met 

elkaar  
wel alert op zijn.  

 
Tegelijk is de boodschap dus     

dat we ons niet al teveel 
zorgen moeten maken over 

leerachterstanden. 
 
 
 
 

Neely Anne de Ronde – Davidse, 
Lector inclusieve klassen 

Driestare-educatief 
 
 
 

 

 

Voor u gelezen 

 



   

  Pagina 3 van 4 

   
 

PROTOCOL VANAF 8 JUNI 2020 
Vanaf maandag 8 juni mag de school weer HELEMAAL open. Dat zal toch ook weer even wennen 
zijn. Elke dag naar school en dan ook weer met alle leerlingen. Wat fijn, dat het weer kan en 
mag, al zal ook in de laatste zes weken nog niet alles als vanouds zijn. Alle afspraken voor deze 
periode staan in onderstaand protocol. Deze zijn in overeenstemming met de richtlijnen van 
het RIVM en conform de overheidsmaatregelen inzake Covid-19. 

 
 

  

Organisatie  
1. Vanaf 8 juni 2020 komen alle groepen weer volgens het vaste rooster naar school. 
2. De leerlingen zijn tussen 8.30 en 8.45 uur aanwezig. Ouders, die hun kinderen brengen 

zetten de kinderen af bij de toegangspoort. Alle leerlingen blijven, onder toezicht van 
één van de leerkrachten op het plein.  

3. Bij het signaal van de schooltoeter, gaan de kinderen van groep 1 en 2 met hun 
leerkracht naar binnen en verzamelen de andere leerlingen per groep op de 
afgesproken plaats op het plein : groep 1-2 bij hoofdingang, groep 3-4 in cirkel 
‘dartbord’, groep 5-6 in cirkel ‘baas’ en groep 7-8 in het volleybalveld. Hun leerkrachten 
halen hen daar op. 

4. De leerlingen proberen, zoveel als mogelijk is, de afstand van 1,5 meter ten opzichte 
van leerkrachten in acht te nemen.  

5. Hygiëneregels worden strikt gehandhaafd: na elk toiletbezoek en buitenspel worden de 
handen gewassen. De handvatten van lokaal- en toiletdeuren worden frequent 
ontsmet.  

6. Tijdens de pauze is er toezicht door de leerkrachten. 
7. Tijdens de lunchpauze vindt het toezicht door TSO-ouders plaats, uitgezonderd bij 

regenachtig weer.    
8. Om 14.55 uur brengen de leerkrachten van groep 1 en 2 de leerlingen naar het plein. 

De ouders halen hun kinderen op bij de toegangspoort. De overige leerlingen verlaten 
direct het plein (geen samenscholing dus).  

9. Van ouders die op hun kinderen wachten, wordt verwacht dat ze afstand van elkaar 
houden en zo spoedig mogelijk vertrekken. 

10. Er mag niet worden geparkeerd op het trottoir voor de school. 
11. Vanaf vrijdag 12 juni start de schoolbibliotheek weer op. Hulpouders zijn hierbij niet 

nodig. 
12. Traktatiebeleid: er wordt alleen in de eigen groep getrakteerd op verpakte traktaties. 

 

Groepsactiviteiten  
1. De schoolreizen vervallen. Op deze dagen is er gewoon school. 
2. De spelletjesdag vervalt. Daarvoor in de plaats wordt een ‘Juffen- en meesterdag’ 

georganiseerd. 
3. De contactavond (30 juni) vervalt, uitgezonderd noodzakelijke gesprekken, waarvoor 

persoonlijk wordt uitgenodigd. 
4. Het schoolkamp voor groep 8 (8-10 juli) kan, in principe, voortgang vinden (zonder 

ouders). 
5. De afscheidsavond voor groep 8 (14 juli) kan voortgang vinden voor  alléén ouders, 

leerlingen en leerkrachten (op een andere locatie). 
 

Gezondheid  
1. De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, wat betekent dat een kind 

thuis moet blijven bij de volgende klachten : verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, 
moeilijk ademen, koorts. Weer naar school na 24 uur klachtenvrij.  

2. Wanneer een kind tijdens schooltijd klachten krijgt, of bij twijfel over het feit of het 
koorts heeft, gaat het kind naar huis.  

3. Als er koorts is (vanaf 38 graden) blijft iedereen van het gezin thuis.  
4. Personeelsleden met corona-gerelateerde klachten komen niet naar school en worden 

getest conform de zorgafspraak.   
 

 Onderwijs  
1. Het onderwijs wordt weer volledig gegeven volgens het vaste rooster. 
2. LVS-toetsen worden in juni afgenomen om eventuele achterstanden te signaleren. 
3. De gym- en zwemlessen vervallen tot aan de zomervakantie. Er zullen alternatieve 

buitenlessen worden georganiseerd. 

 

Voor alle vermelde data 
geldt: DEO VOLENTE 

 
 
 
 

 

Met een glimlach    

van herkenning           
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AGENDA 
 

MA DI WO DO VR 

1-jun 2-jun 3-jun 4-jun 5-jun 

Tweede 
Pinksterdag 

 

groep 1a,2a,3,6 en 
7 naar school 

 

Vrij groep 1b,2b,4,5 en 
8 naar school 

groep 1b,2b,4,5 en 
8 naar school 

8-jun 9-jun 10-jun 11-jun 12-jun 

ALLEMAAL naar 
school 

 

   Gr 5 : morgen 
mr. Schipper 

15-jun 16-jun 17-jun 18-jun 19-jun 

   Schoolfotograaf  

22-jun 23-jun 24-jun 25-jun 26-jun 

 

 

 

Gr 6 : morgen      
mr. Schipper 

Studiedag              
(vrij) 

 

  

29-jun 30-jun 1-jul 2-jul 3-jul 

 

 

 

Gr 7 : morgen       
mr. Schipper 

  Gr 5 : middag       
mr. Schipper 

6-jul 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 

 

 

 

 Mo : groep 8 vrij 

Mi : start 
Schoolkamp 

Schoolkamp Schoolkamp 

Groep 7 vrij 

13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 17-jul 

 Juf-/meesterdag 

14.00 uur uit 

Afscheids-    avond 
groep 8 

 

 8.45 uur: 
Jaarsluiting 

9.45 uur: Start 
zomervakantie 

VAKANTIE 

ZOMERVAKANTIE 

 

ONZE JARIGEN  
 

 
 
 
 
 
 
 

JUNI 
Di 2   Adina Xu, gr 2                        

Wo 3   Lynn Bontenbal, gr 4            

Za 6   Renz van der Wel, gr 8         

Do 11   Loïs Blok, gr 8                    

Di 16   Zoseyah Hellburg, gr 2       

Do 18   Sem den Dikken, gr 2        

Ma 22   Bastiaan Booij, gr 8          

Do 25   Anne Marc Tasma, gr 2    

JULI 
Do 2   Anna Ligtenberg, gr 1          

Za 4   Bastiaan Nieveen, gr 7         

Di 7   Rowan Vogel, gr 2                

Do 9   Jayanti Oedayraj SV. gr 1                                    

Zo 12   Sophie de Bel, gr 2            

Wo 15   Marina Murda, gr 7           

Di 21   Emely Gerding, gr 8           

Wo 22   Quinten de Ron, gr 6 

                      

 

 

  

                 


