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Vanuit de directie
We gaan weer beginnen!
Vanaf aanstaande maandag zijn de klassen weer helemaal gevuld, wat fijn! De richtlijnen zijn
niet versoepeld, dus het blijft anders dan we gewend waren, maar het is wel fijn dat de
kinderen weer iedere dag naar school mogen! We hopen dat we het schooljaar op deze
manier kunnen afsluiten. Daar hebben we uw hulp voor nodig. Zoals u wellicht in het
protocol heeft gelezen en anders in de brief die afgelopen dinsdag is verstuurd, geldt nog
steeds: afstand, afstand, afstand. Tussen u als ouders onderling en tussen u en de kinderen
op school zoveel mogelijk. We blijven starten en eindigen in 2 groepen, zodat er zoveel
mogelijk spreiding plaatsvindt. We vragen de ouders van de kinderen van groep 5 - 8 om hun
kind, wanneer mogelijk, alleen naar school te laten gaan. De kinderen uit groep blauw
starten om 8.25 uur en zijn uit om 12.55/13.55 uur, de kinderen van groep rood starten om
8.35 uur en zijn om 13.05/14.05 uur uit. Wilt u uw kind afzetten op school en ruimte maken
voor de volgende ouder? Alvast bedankt, samen staan we sterk!

Klassenindeling schooljaar 2020 - 2021
Met het aanstaande afscheid van juf Corry, ontstaat er plek voor een nieuwe collega. Heel
blij zijn wij dat juf Romy, die bijna geslaagd is voor de PABO, volgend jaar bij ons kan blijven
werken. Juf Romy heeft haar afstudeerstage dit schooljaar bij ons in groep 6 gedaan en is
klaar met haar praktijk.
De indeling van de groepen voor volgend schooljaar is als volgt:
groep 1-2A
groep 5
groep 1-2B
groep 6A
groep 1-2C
groep 6B
groep 3A
groep 7A
groep 3B
groep 7B
groep 4
groep 8A
groep 4/5
groep 8B
Begin juli hopen we met u te kunnen communiceren welke leerkrachten er aan de groepen
gekoppeld worden.

Juf Corry met pensioen
40 jaar juf.
Nog een paar weken en dan is het vakantie. Na 40 jaar met heel veel plezier voor de klas te
hebben gestaan, is dat voor mij een mooi moment om te stoppen met werken. Zeker nu alle
kinderen weer tegelijk naar school mogen en de klas weer compleet is, is dat een fijne
manier van afsluiten. Ik ben dankbaar dat ik altijd energie heb mogen halen uit het omgaan
met en lesgeven aan kinderen. Ook ben ik dankbaar dat de mogelijkheid er is om nu te
stoppen en samen met mijn man een nieuwe tijd in te gaan. Het is een zegen dat we gezond
zijn en ik hoop dat we het nog een poosje mogen blijven.
In de tijd die vrijkomt hoop ik als vrijwilliger iets te doen met mijn grote hobby, handwerken
en naaien. Ondertussen kan ik me daar thuis ook in uitleven. Bovendien hebben mijn man en
ik twee schatten van kleinkinderen een paar straten bij ons vandaan wonen waar we
wekelijks op mogen passen. Dat doen we al op de oudste, maar vanaf begin juli komt ook de
jongste 2 dagen.
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Op 15 juli neem ik met een denkbeeldige koffer vol herinneringen
afscheid van het onderwijs, van de kinderen, de collega ‘s, de ouders
maar ook van het gebouw waar ik zoveel uren heb doorgebracht. Want
die 40 jaar voor de klas waren ook 40 jaar op dezelfde school: De
Vlaswiek, De Wegwijzer, De Bouwsteen. De school was mijn tweede
thuis, een fijne omgeving met fijne mensen.
Corry van den Worm.

Identiteit
Na Pinksteren zijn we begonnen met de verhalen van Esther. Esther
wordt koningin in een groot machtig land. In dat land wordt het joodse
volk bedreigd door de kwade plannen van minister Haman. Esther moet iets doen, maar
hoe?
Ook zingen we het lied: Esther, dank je wel.

Onderwijskundig
Kwink
De komende periode blijft het welbevinden van de kinderen een aandachtspunt. We zetten
daar o.a. Kwink bij in.
Schooltijden tot aan de zomervakantie 2020
Vanaf aanstaande maandag 8 juni gaan alle kinderen weer volledig naar school. De inloop
voor de groepen 3/4 t/m 8 is vanaf 8.15 uur. Dit zijn, hoogstwaarschijnlijk, de schooltijden
tot aan de zomervakantie:
Maandag, dinsdag, donderdag
1x pauzehap
1x lunch

blauw
8.25 - 13.55 uur
rood
8.35 - 14.05 uur

Woensdag en vrijdag
2x pauzehap

blauw
8.25 - 12.55 uur
rood
8.35 - 13.05 uur

Brengen/halen kleuters
Het brengen en halen van de kleuters blijven we doen zoals afgelopen weken.
Zicht op ontwikkeling
Afgelopen week hebben we de eerste Cito’s afgenomen. We nemen deze af om de
ontwikkeling van de leerlingen te volgen en daarmee het onderwijs optimaal te kunnen
afstemmen op de leerling. Zodat we straks weten: hoe hebben de 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!
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Organisatorisch
Instroomgroep
Tot de zomervakantie gaat de instroomgroep naar school op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag. Op woensdag zijn de leerlingen van deze groep thuis.
Gymmen/zwemmen
Tot aan de zomervakantie blijven we gymmen op het schoolplein. Het zwemmen komt te
vervallen.

Planning juni/juli
-

8 juni: alle kinderen weer naar school.
19 juni: juffen- en meesterdag gaat niet door.
26 juni: studiedag, kinderen zijn vrij.
29 juni: studiedag, kinderen zijn vrij.
17 juli: laatste schooldag (vrijdag).

Informatie van anderen
-

Avondvierdaagse Home edition
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
Een brochure van het jeugdteam
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