Kalender
27 - 05
31 - 05
01 - 06

Nieuwsbrief 10
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag, vrij

11 - 06
21 - 06
22 - 06
24 - 06

Schoolfotograaf
Vaderdag
Studiedag, leerlingen vrij
Nieuwsbrief 11

Beste ouders/verzorger,
Het was bijzonder om mee te maken hoe wij deze weken
vanaf 11 mei weer gestart zijn op school.
Heel mooi om te zien hoe flexibel en veerkrachtig
iedereen is! Na een paar dagen bleek al dat het opstarten,
het werken met de nieuwe afspraken op school, goed
lukt.
Daar ben ik heel blij om en ook trots op!

Volgens planning zouden vandaag - woensdag 27 mei - nieuwe protocollen verschijnen voor de
volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni. Dat blijkt helaas niet te lukken, omdat de
PO-Raad als opsteller van het document nog wacht op noodzakelijke informatie van het Outbreak
Management Team (OMT). Het is nog onduidelijk wanneer deze informatie wel beschikbaar komt.
Het is belangrijk dat er goede protocollen komen voor de komende periode, want pas dan kunnen wij
verder met de organisatie van het onderwijs.
Ik vind het heel vervelend dat ik nog niet kan vertellen wat de precieze plannen zijn vanaf 8 juni.
Zodra de adviezen bekend zijn en wij de plannen hebben bijgesteld, zal ik u uiteraard op de hoogte
brengen.
Perin
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Planning volgende week
Voor volgende week werken we met hetzelfde systeem als de afgelopen 3 weken. De kinderen
komen om de dag op school, de andere dagen werken ze thuis aan het huiswerk.
Indeling per groep / per dag:

A groep
ma. 1 juni

di. 2 juni

woe. 3 juni

do. 4 juni

vr. 5 juni

VRIJ

thuis aan het
werk

naar school

thuis aan het
werk

naar school

ma. 1 juni

di. 2 juni

woe. 3 juni

do. 4 juni

vr. 5 juni

VRIJ

naar school

thuis aan het
werk

naar school

thuis aan het
werk

2e pinksterdag

B groep

2e pinksterdag

Vooralsnog ga ik er vanuit dat we tot de zomervakantie met het continurooster zullen blijven werken.
Definitief bericht hierover volgt ook zo spoedig mogelijk.

Schoolfotograaf
Op donderdag 11 juni komt de schoolfotograaf. Dit is na 8 juni, dus de
groepen zullen dan weer compleet op school aanwezig zijn. Natuurlijk
zullen zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM.
Broertjes en zusjes die beiden op onze school zitten, kunnen samen op
de foto gaan. Helaas zullen er dit jaar geen foto’s gemaakt kunnen
worden met de broertjes/zusjes van buiten de school. Vanwege de
Corona situatie hebben wij u helaas niet eerder kunnen informeren
over de schoolfotograaf, omdat het nog niet duidelijk was of het door
kon gaan en op welke wijze.

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op woensdag 24 juni 2020.
Zodra er meer bekend is, zullen wij u hier tussentijds van op de hoogte brengen.
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