
  

 
 
Beste ouders, 
 
We hebben een heftige tijd achter de rug. De coronacrisis, die nog 
niet ten einde is en ervoor heeft gezorgd dat "een gewone school-
dag"  toch niet zo gewoon meer is als we gewend waren. Ook het 
overlijden van Jessica heeft een enorme impact gehad.  
 
Gelukkig zijn we vanaf 2 juni weer allemaal op school, waardoor er 
gelukkig tijd is voor klasgenootjes om elkaar weer te ontmoeten, 
samen te leren en samen te spelen.  
We hebben als team gekeken hoe we de laatste paar weken van 
het schooljaar gaan inrichten. Uiteraard is het voor alle kinderen fijn 
om weer in het normale ritme te zitten. De groepen hebben nog ge-
scheiden pauzes. We merken dat dit juist voor de groepsvorming 
heel positief werkt. 
 
Maandag heeft u het invulblad voor het alternatieve rapport gekre-
gen. We hebben er al verschillende teruggekregen. Goed om te le-
zen hoe jullie thuis het leerproces van jullie kind(eren) ervaren heb-
ben! 
 
Naast het leerproces is er ook aandacht voor het groepsproces. 
Daarbij hoort ook samen vieren. Omdat de meester- en juffendag 
niet door is gegaan, gunnen we de kinderen toch een feestje.  
Daarom zal iedere leerkracht in de komende weken haar verjaardag 
vieren en er een leuke dag van maken met de eigen groep. Dat 
communiceert de leerkracht zelf op ouderportaal. Mocht er iets voor 
die dag nodig zijn, hoort u dat! 
 
Dan nog een paar praktische zaken: de ouderbedankochtend kan 
helaas niet doorgaan, maar we zijn aan het denken over een alter-
natief om jullie als ouders te bedanken.  
De schoolfotograaf hebben we moeten annuleren. Toch zijn we van 
plan om nog groepsfoto's te maken. Dit gebeurt aanstaande dins-
dag 23 juni. 
Voor groep 8 is het gelukt om een mooi afscheid in elkaar te zetten. 
Zo wordt de musical twee keer opgevoerd, zodat alle ouders de 
kans krijgen om te komen kijken. In de laatste week hebben zij een 
aantal leuke activiteiten. Het 
gala gaat -op een alternatieve 
wijze- ook door.  
 
We gaan er samen nog een 
paar mooie weken van maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne Neervens 
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MR VERGADERING 2 JUNI 2020                                                            
 

We zijn deze online vergadering gestart met het droevige nieuws van Jessica. Het nieuws van haar over-
lijden sloeg in als een bom. We hebben samen gepraat over hoe de school, samen met de kinderen en 
de ouders, Jessica hebben herdacht. Er komt, later in het jaar, nog een moment dat er met de hele 
school afscheid wordt genomen. 

 
Daarna hebben we de afgelopen periode geëvalueerd. Vanaf 16 maart was de school gesloten en werd 
en onderwijs op afstand gegeven. Dit was nieuw voor kinderen, leerkrachten en ouders. We kijken terug 
naar een periode waarin iedereen heel hard heeft gewerkt en het team neemt de tips en tops mee in de 
evaluatie. Verder hebben we gekeken naar de dag dat alle kinderen weer tegelijk naar school mogen en 
wat dit qua organisatie van school en ouders gaat vragen. 
Ook hebben we de agenda bekeken van de studiedag die het team 5 juni heeft. Onderwerpen zoals het 
rekenonderwijs en hoogbegaafdheid staan op de planning. Tenslotte hebben we de formatie van komend 
schooljaar besproken.   

 
 

HULPTROEPEN GEVRAAGD VOOR HET LUIZENPLUIZEN 
 
Voor het komende schooljaar zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen bij 
de luizencontole. 
Voor aanmelden of het verkrijgen van meer  informatie mag u contact opnemen met  
Marc Peters. 

 

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL 
 
De komende twee weken kunt u alle boeken die uw kinderen bij de BOS geleend 
hebben weer inleveren. 
In de laatste schoolweek (wk 28) mogen er op maandag– en dinsdagmiddag (6 en 7 
juli) onder schooltijd weer boeken geleend worden zodat er in de zomervakantie 
thuis volop gelezen kan worden. 

 

DRINGEND VERZOEK BRIGADIERS: BEWAAR GEPASTE AFSTAND!! 
 
De school is weer geopend als vanouds, maar we hanteren nog steeds waar moge-
lijk de 1,5 meter regel. Dit geldt dus ook bij de brigadiers! Houd gepaste afstand 
voor jezelf en voor de gezondheid van onze brigadiers. We hopen op ieders mede-
werking. 
 
Namens alle brigadiers.  
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