
 

Wist u dat…... 
…  we het enorm fijn vinden iedereen weer in goede gezondheid op school te zien! 
…  juf Sandra op dinsdag 2 juni weer gaat starten 
…..we haar een hele goed herstart wensen 
...  vanaf 8 juni de schoolbieb op maandag, dinsdag en donderdag geopend is 
…  de kinderen onder schooltijd in kleine groepjes de bieb bezoeken 
…  we graag alle uitgeleende biebboeken weer op school terug zien 
…  we een nieuwe datum hebben gepland voor de schoolfotograaf : maandag 22 juni 

 

Jarig 
Op 24 juni is juf Riky jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst!  
 

Herstart scholen 

Tot 8 juni gaan kinderen 50% van de tijd naar school, wordt er noodopvang geboden én thuis 
gewerkt. Vanaf 8 juni gaan alle basisscholen weer volledig open. Vanaf dat moment vervalt de 
noodopvang op school en het thuis werken. 
 

De  herstart na de meivakantie is rustig en goed verlopen. De kinderen en wij als team vinden het fijn 
om weer op school te zijn en elkaar te kunnen ontmoeten. We hebben het contact echt gemist! De 
inloop in de ochtend, het gebruik van verschillende ingangen en het meenemen van de jas en tas in 
de klas zorgt voor een verspreide en rustige binnenkomst. Dank aan iedereen voor het naleven van 
deze afspraken. Samen dragen we zo bij aan een veilige leeromgeving voor onze kinderen. De 
werkwijze blijft ook vanaf 8 juni ongewijzigd.  
 
De belangrijkste richtlijnen voor de komende periode zijn:  

 Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school 
 Iedereen die gezond is, kan naar school  
 Bij klachten, blijf je thuis 
 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden 
 Tussen personeel en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden 
 Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden 
 De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen 
 Er wordt in de buitenlucht gegymd en gespeeld 
 Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep 
 Er wordt niet getrakteerd  
 Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO 
 Ouders komen niet in de school  

 

                                          NIEUWSBRIEF  nr.  10                                                  juni 2020 



 

Concreet betekent dit voor onze school: 
 

Brengen en halen 

Groep 1-2 Groep 3 t/m 8 

 Vanaf 8.20 uur kunnen kinderen op het 
schoolplein van 1-2 buiten spelen 

 Ouders nemen vóór de poort afscheid 
(schoolplein kleuters)  

 Bij ophalen wachten ouders vóór de 
poort schoolplein kleuters (met gepaste 
afstand) 

 Inloop vanaf 8.20 uur 

 Jas en tas meenemen in spellhet 
klaslokaal 

 Ouders nemen vóór het grote 
schoolplein afscheid (voor de paaltjes) 

 Bij ophalen wachten ouders op het 
grote schoolplein (met gepaste afstand)  

 Onder schooltijd géén ouders in de school (contact via telefoon, mail of ouderportaal) 

 Per gezin komt 1 volwassene de kinderen brengen en halen 

 

In- en uitgang 
 

Ingang kleuters groep 1-2, groep 3-4 en 0-4 jarigen 
 

Hoofdingang groep 4-5 en groep 6-7 
 

Ingang Unik groep 7-8 en Unik 
 

 

Wat neem ik mee 
 

maandag 8 juni alle schoolmaterialen 
(waaronder uitgeleende laptops) 

dagelijks fruit en lunch 
 

maandag, 
dinsdag of 
donderdag 

alle biebboeken 

 
RIVM richtlijnen  
 

Een kind of personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: neusverkoudheid, 
hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven, koorts boven 38 °C. 
Bij 24 uur klachtenvrij mag het kind weer naar school. Als iemand in het huishouden van het kind 
koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Ziekmeldingen 
kunt u via het ouderportaal aan de groepsleerkracht van uw kind doorgeven. 
 

Mocht uw kind op school klachten vertonen, wordt u als ouder gebeld en verzocht uw kind op te 
halen.  
 

Bij afwezigheid van de leerkracht komt er (indien mogelijk) een vervanger, anders blijft de groep 
thuis. Mogelijk kan er dan wel op afstand les gegeven worden. 
 

 

 
Hygiënemaatregelen  
 

De leerkracht zorgt ervoor dat kinderen gedurende de dag, op vaste momenten, hun handen 
wassen met water en zeep. Tevens worden leermiddelen, devices en de werkplek met regelmaat 
schoon gemaakt.  
 

 



 

 

Voortgang de komende weken 

We bemerken dat er in de periode thuis ontzettend veel werk is gemaakt en leerstof is behandeld. 
Complimenten voor ieders inzet! Zowel voor de kinderen als voor u als ouders. Van een 
leerachterstand is dan ook geen sprake. In de klas sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling 
van de kinderen, zodat we over een aantal weken startklaar zijn voor het nieuwe leerjaar. 
 
Het afstandsonderwijs heeft ons ook positieve, nieuwe inzichten gegeven. In gesprekken met het 
team, de leerlingenraad en de schoolraad delen we deze ervaringen en stemmen we af wat 
waardevol is om vast te houden in het nieuwe schooljaar.  
 

Schoolactiviteiten 

De huidige situatie heeft natuurlijk ook gevolgen voor reeds geplande schoolactiviteiten. 
Verschillende uitstapjes en bijzondere activiteiten zijn al komen te vervallen. Ook het natuurpad, de 
schoolreis en onderbouwdag, welke de komende tijd gepland staan, kunnen hierdoor helaas niet 
plaatsvinden. Ze worden verzet naar het nieuwe schooljaar. 
 

Afscheid groep 8 

De invulling van het afscheid van groep 8 is nog onzeker. In overleg met GGD, gemeente en 
veiligheidsregio Noord-Limburg bekijken we de mogelijkheden van op kamp gaan. De veiligheid van 
onze kinderen en medewerkers staat hierbij voorop.  
Er wordt al hard geoefend voor de musical. Deze gaan we opvoeren, echter hoe we dit exact 
vormgeven (met of zonder publiek) is nog niet bekend. Ook hierin zijn de RIVM richtlijnen leidend. Zo 
gauw er meer duidelijkheid is, ontvangen betreffende ouders hierover bericht. 
 

Studiedagen 

Nu we vanaf 8 juni weer allemaal op school zijn, willen we de laatste weken een vast schoolritme 
aanhouden. Hierdoor komen de 2 geplande studiedagen te vervallen. Dit betekent dat: 

- groep 1 t/m 5 op donderdag 18 juni en maandag 29 juni een gewone lesdag heeft 
- groep 6 t/m 8 op donderdagmiddag 18 juni gewoon op school blijft 

Mocht deze wijziging in het lesrooster voor u een probleem opleveren, horen wij het graag.  

 

Rapport en oudergesprekken 

Met het team hebben we zorgvuldig nagedacht over hoe we in ons aanbod en volging op dit moment 
het beste aan kunnen sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen. Normaal gesproken zouden we in 
deze periode cito toetsen afnemen. De cito toets brengt in beeld waar het kind, afgezet tegen de 
gemiddelde ontwikkelingslijn, staat. De resultaten geven ons ook inzicht of het reguliere aanbod het 
gewenste effect heeft gehad. Deze ongewone tijd vraagt echter om andere invullingen. Vandaar dat 
we er voor kiezen geen cito toetsen af te nemen. De observaties, diagnostische gesprekken en 
methode gebonden toetsen geven ons nu voldoende zicht op de ontwikkeling van elk kind.  
Normaal gesproken zouden we het jaar ook afsluiten met een rapport, waarin observatie- en 
toetsgegevens vermeld staan. We kiezen ervoor om het jaar niet met een schriftelijke, maar met een 
mondelinge rapportage af te sluiten. Dit betekent dat de kinderen geen rapport ontvangen, maar de 
kinderen en u als ouders uitgenodigd worden voor een gesprek. Deze vinden plaats op donderdag 25 
en maandag 29 juni. Meer informatie over de concrete invulling en uitnodiging tot inschrijving volgt 
binnenkort. 
 



 

Vakantierooser 2020-2021 

In de nieuwsbrief van maart hebben we het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar bekend 
gemaakt. De vakanties zijn regionaal vastgesteld en dus voor alle scholen van onze stichting 
hetzelfde. Uitzondering hierop is de zomervakantie. In de regio Nijmegen en omgeving geldt een 
aangepast rooster vanwege de Vierdaagse. Voor deze scholen is een ontheffing aangevraagd. Deze 
ontheffing geldt echter niet voor de scholen in de gemeente Bergen. Vandaar dat onze 
zomervakantie één week later start, op 26 juli 2021. Excuses voor deze onduidelijkheid. Bij deze het 
juiste vakantierooster: 
  

Herfstvakantie   19 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie   21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Carnavalsvakantie  15 t/m 19 februari 2021 
2e Paasdag   5 april 2021 
Koningsdag   27 april 2021 
Meivakantie   3 t/m 14 mei 2021 
2e Pinksterdag   24 mei 2021 
Zomervakantie   26 juli t/m 3 september 2021 

 


