
Schooljaar 2019/2020 
De eerste 2 weken 
van het onderwijs op 
school sinds de sluiting 
vanwege het corona-
virus zitten erop. Het 
was wennen voor de 
kinderen, die zo lang 
thuis hadden gezeten, 
onderwijs op afstand 
volgden en thuis 
schoolwerkjes moes-
ten maken. Maar ook 
voor de leerkrachten, 
die een weg moesten 
vinden in onderwijs 
geven  met de regels 
van “het nieuwe nor-
maal”. Er ging heel 
wat voorbereiding 
aan vooraf, maar na 
hier en daar een aan-
passing is het tot nu 
toe allemaal goed 
verlopen. We zijn heel 
blij de meeste kin-
deren weer in de klas-
sen te zien en met de 
groep bij elkaar te zijn. 
Tot nu toe is iedereen 
gezond gebleven, we 
hopen dat natuurlijk 
zo te houden. Handen 
worden veelvuldig 
gewassen en materia-
len schoongemaakt 
na gebruik. Als we het 
samen doen en ieder-
een houdt zich aan 
de regels, komen we 
hier hopelijk goed 
doorheen. 
Thema 
De eerste 2 weken 
hebben we het the-

ma aangepast naar 
‘Hygiëne’, zodat er extra 
aandacht kon worden 
besteed aan de corona-
maatregelen die nu ac-
tueel zijn. 
Vanaf deze week gaan 
we werken aan het nieu-
we thema ‘Kunst’. 
Activiteiten 
Veel van de geplande 
activiteiten zijn niet door-
gegaan vanwege de 
coronamaatregelen. 
Zelfs de studiedag heb-
ben we afgelast om de 
kinderen die ochtend les 
te kunnen geven.  
Ook de geplande ‘Kom 
in de klas’ van 9 juni 
gaat niet door. 
Hoe de invulling van het 
eindfeest van de boven-
bouw gaat worden 2 juli 
is nog niet bekend. Maar 
we laten het zeker niet 
ongemerkt voorbij gaan! 
 
Nieuws uit de groepen 
De juffen en meesters 
van de groepen hebben 
regelmatig contact ge-
had met de ouders om 
te vertellen hoe het gaat 
in de klas sinds de school 
weer open is.  
De kinderen houden zich 
goed aan de regels en 
hebben veel plezier in 
de lessen, het samenzijn 
met de groep, het bui-
ten spelen en de gym– 
en fietslessen. 

Evaluatie OPP’s 
Van 29 juni t/m 10 juli ston-
den de rapport-/OPP-
besprekingen gepland. 
Vanwege de maatregelen 
worden ouders hiervoor niet 
op school uitgenodigd. De 
OPP’s gaan met de kin-
deren mee naar huis. Er kan 
dan eventueel een telefo-
nisch gesprek met de leer-
kracht plaatsvinden als u 
vragen heeft over het OPP 
van uw kind. 
 

Zwemles 
De zwembaden zijn de les-
sen weer aan het opstar-
ten. De leerlingen van onze 
school, die gaan afzwem-
men voor hun A of B diplo-
ma, krijgen vanaf 8 juni op 
maandagochtend weer 
zwemles. De ouders krijgen 
hierover nog bericht. De 
andere kinderen zullen nog 
even geduld moeten heb-
ben voordat ze de zwem-
lessen kunnen hervatten. 
 
Fysiotherapie 
Dinsdag 2 juni zal Wessel 
weer aanwezig zijn in 
school om fysiotherapie te 
geven aan de leerlingen 
die dat nodig hebben. 
 
Logopedie 
Onze logopediste Tina is 
helaas gestopt. Er wordt 
druk gezocht naar een op-
volgster  voor de individue-
le logopedie. 
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Belangrijke data: 
 
31 mei en 1 juni 
Pinksteren 
 
21 juni 
Vaderdag 
 
29 juni t/m 10 juli 
Evaluatie OPP’s 
 
9 juli 
Eindfeest bovenbouw 
 
17 juli 
Laatste schooldag 
School uit om 12.15 
 
20 juli t/m 28 augustus 
Zomervakantie 

 
31 augustus 
Eerste schooldag van 
het nieuwe schooljaar 
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