
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 18 schooljaar 2019-2020 

 
                                                                           

 

Heilinde weetjes 
 

• Gelukkig zijn er met de kinderen van groep 8 leuke alternatieven gevonden als afscheid van de 

basisschool. Deze dagen worden nu gehouden op 1, 2 en 3 juli. Om deze dagen goed te kunnen 

begeleiden zijn op die 3 dagen de kinderen van de groepen 1-2 vrij, zodat een aantal leerkrachten 

samen met de groepen 8 iets moois kunnen wegzetten. 

• De kennismaking met de nieuwe leerkracht en de kinderen voor het nieuwe schooljaar hebben we 

gepland op 7 juli in de middag. 

• Deze week hebben we de schriften met werkjes niet meegegeven i.v.m. de afgelopen corona 

periode. 

 

1,5 mtr samenleving 
 

De eerste volle schoolweek na de corona periode zit er op.  
Een week waar het voor ons allemaal weer even wennen was. 
 
Wat waren de kinderen blij elkaar weer allemaal te zien. 
Maar ook ouders vinden het fijn om weer even bij te kletsen met elkaar. 
 
Ook hebben we ongemak opgemerkt, waardoor de oudere kinderen niet goed over het fietspad kunnen en 
vooral bij de kleuters was het te druk bij de grote poort. 
 
Wij begrijpen dat jullie allemaal je best doen, dat doen wij ook, maar houdt wel graag de toegangswegen 
vrij zoals fietspad en poorten, zodat de kinderen zich niet langs mensen hoeven te manoeuvreren om op 
school te komen. 
 
Laten we zo goed mogelijk rekening met elkaar houden in deze 1,5 mtr samenleving en laten we hopen dat 
we zo Corona de baas worden en we langzaamaan weer terug kunnen naar het gewone normaal!!  

# Samen Staan We Sterk # Alleen samen kunnen we dit virus de baas worden!! 
  

Belangrijke data:   

 

22 juni t/m 30 juni oudergesprekken via TEAMS 

 

1,2 en 3 juli activiteiten groepen 8 

1, 2 en 3 juli zijn de kinderen van groep 1-2  vrij. 

7 juli: kennismaken nieuwe leerkrachten 

11 juli  Zomervakantie  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Toegang School 
 

Helaas is het nog steeds niet toegestaan om bezoekers en ouders toe te laten in onze school. 
Wij vinden dit ook erg jammer, maar we moeten ons aan de gestelde regels houden. 
Wij hopen op uw jullie begrip in deze. 
Wenst u toch graag iemand te spreken, maak dan gebruik van het ouderportaal of neem telefonisch 
contact met ons op. Zodra de juffen en meesters tijd hebben krijgt u zeker terugkoppeling. 
Medewerkers, die kinderen begeleiden met extra zorg mogen we intussen weer wel toelaten. 
 

Gebruik van de poorten 
 
Groepen 3 t/ m 8  komen nog steeds door de toegewezen poorten vanwege de spreiding vanuit de 
richtlijnen van het coronaplan. 
 
Middenbouw: De kinderen van de groepen 4 a,b en 5 a,b komen langs de zwarte poort aan het 
parkeerterrein en 4c en 5c via de groene poort aan de Poppestraat. Verzamelen bij hun leerkracht en gaan 
naar binnen. 
  
Bovenbouw: De groepen 6a en 7a langs de groene poort aan de Poppestraat. En 6,7 b en c langs de zwarte 
poort. Groep 8 a,b: zwarte poort en 8c:groene poort. Verzamelen bij hun leerkracht op het plein en 
vervolgens naar het eigen lokaal. 
Dit voelt voor een aantal ouders ongemakkelijk, maar het is echt even nodig om zo veel mogelijk het aantal 
zieken te beperken.  Dank u voor uw medewerking hierin!! 
 

Rapporten 
 
In het ouderportaal kunt u informatie vinden over het laatste rapport, dat u kind de laatste schooldag 
meekrijgt. 
 

 

 

 

 


