Mei 2020

Nieuwsbrief
Weer naar school…

Belangrijke
data

Wat is het fijn om weer met de kinderen en collega’s op school te kunnen zijn!
Vanaf 8 juni mogen alle kinderen weer hele dagen naar school. We zien er naar uit weer met de
hele klas samen te zijn!

1/6 tot en met 3/6
Pinkstervakantie

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de
scholen in het basisonderwijs:

25/6
schoolfotograaf

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.

25/6 inleveren
geleende boeken

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

9/7
schoonmaakavond

voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

Verjaardagen

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

5/6 Meester Van
Garderen
5/6 Juf Benard
6/6 Juf Cornet
15/6 Juf Van den
Berg
16/6 Juf Hendriksen
3/7 Juf Den Dekker

Op dit moment worden de voorlopige plannen bekeken door onze MR. Zodra de plannen definitief
zijn, krijgt u via de mail bericht van ons.

Let op: 4 en 5 juni!
Op donderdag 4 juni gaat groep A ’s morgens en groep B ’s middags naar school. Op vrijdag 5
juni gaat groep B ’s morgens naar school. ’s Middags is de school gesloten.

Personeel
Juf De Vreugd-Bremmer is inmiddels verhuisd naar Alblasserdam en zij hoopt na de zomervakantie daar ook op de
basisschool te gaan werken. Vanaf mei heeft zij haar functie van Onderbouw Coördinator al neergelegd. Inmiddels is
juf Krooneman per augustus in deze functie benoemd. In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar hopen we uitgebreid
aandacht te geven aan alle personeelswisselingen.
We feliciteren

juf Van den Top en haar man hartelijk met de geboorte van Evi. En van harte Gods

zegen

toegewenst bij de opvoeding van uw dochter!

Een berichtje van juf De Bruin: ‘Wat is het fijn zoveel meeleven te krijgen op allerlei manier. Heel hartelijk dank
daarvoor. In het bijzonder wil ik de kinderen bedanken voor zelfgemaakte en zelfgeschreven kaarten, kleurplaten en
knutselwerken! De eerste serie van de kuur is afgerond en de dokter is voorzichtig tevreden. Vanaf 3 juni start de

tweede serie, dat betekent twaalf weken lang elke week een kuur. Tussen de kuren door heb ik gelukkig veel goede
dagen en kan ik vanaf huis ook nog wat van mijn werk doen. Zo is er ook in deze tijd veel om de Heere te danken!’

Feest!
Op 10 juni hopen meester N.J. Mosterd en Marijke van Laar te gaan trouwen. Na een lange tijd van onzekerheid over
wat mogelijk zou zijn, zijn de plannen nu eindelijk gemaakt! De huwelijksvoltrekking vindt om 12.30 uur plaats in
Echteld.
’s Middags hoopt het bruidspaar de school te bezoeken voor de kinderreceptie. De kinderen
van groep 8b hebben hier al de nodige informatie over gekregen.
De kerkelijke bevestiging zal D.V. plaats vinden op 5 september a.s. in Harskamp.
We wensen meester Mosterd jr. en Marijke van harte Gods zegen voor hun huwelijk en ook
een heel fijne en mooie dag!

Geboren
Bij familie Van den Brink (Dorpsstraat 55) is een zoon geboren. Hij heeft de naam Bram gekregen. Bij familie
Meyer (Julianastraat) is een dochter geboren die de naam Jolie gekregen heeft en bij familie Roelofsen (Margrietlaan)
is eveneens een dochter geboren, dit meisje heet Elise.

Alle drie de families willen we van harte feliciteren en hen Gods zegen toewensen bij de opvoeding van hun kinderen!

Hoofdluis
Fijn dat u adequaat blijft reageren bij een melding van onze kant.
Ziet u hoofdluis of neten bij uw kind, dan is het fijn (zoals ook heel veel gebeurt!) dat u dit aan ons
bekend maakt. Als het uw voorkeur heeft kunt u het ook aan mevr. Prinsen melden: 0318-842451 of
06-12454006.

Boekenuitleen
In verband met de RIVM-maatregelen komt de uitleen van boeken dit schooljaar te vervallen. De boeken die u
momenteel nog thuis hebt, mag u voorlopig thuishouden. We willen graag dat u de boeken op donderdag 25 juni weer
inlevert (tussen 8.30 en 9.00 uur). We zullen zorgen dat dit op een verantwoorde manier kan gebeuren.

Verkeersexamen groep 8
Op maandag 15 juni neemt groep 8 deel aan het theoretisch verkeersexamen van VVN. Het praktijkexamen vervalt dit
jaar helaas.

Info schoolreizen, let op!
Omdat groepsactiviteiten buiten de school voorlopig niet toegestaan zijn, hebben wij alle schoolreizen moeten
annuleren. De schoolreisdagen worden daarom gewone lesdagen! In het begin van het nieuwe cursusjaar hopen we
een vervangende activiteit te organiseren als de richtlijnen vanuit de overheid dat toelaten.

CITO- toetsen
De gebruikelijk cito-toetsen willen we dit jaar pas eind juni afnemen zodat de leerkrachten wat langer de tijd hebben om
de leerstof te herhalen, voor zover nodig.

Entreetoets
De entreetoets van groep 7 zal niet in juni, maar D.V. in september afgenomen worden. De resultaten verwachten we
dan op tijd binnen te hebben, zodat die tijdens de contactavond in november met de ouders besproken kunnen
worden.

Afscheid
We hebben afscheid genomen van Wesley en Escha Hol vanwege hun vertrek naar basisschool De Roedel. We
wensen hen allebei het allerbeste toe.

Afscheid groep 8
Momenteel is nog niet duidelijk wat op school in juli mogelijk is. Als het kan proberen we de afscheidsavond per groep
door te laten gaan. Wat betreft de afscheidsmiddag is het nu nog niet mogelijk een besluit hierover te nemen. Zodra er
meer duidelijkheid is, laten we dat weten.

Schoolfotograaf 25 juni a.s.
De schoolfotograaf heeft de nodige maatregelen genomen zodat de geplande afspraak toch kan doorgaan. U wordt
hierover nog nader geïnformeerd. Er worden geen groepsfoto’s en gezinsfoto’s gemaakt, wel zal de fotograaf uit de
portretfoto’s een collage per klas maken die u dan eventueel als groepsfoto kunt bestellen.

Pinksteren
We leven toe naar de laatste van de heilsfeiten die we steeds opnieuw mogen herdenken:
Pinksteren.
Het was door de Heere Jezus al voorzegd: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren…’
In Handelingen 2 lezen we hiervan. In de groepen is erover verteld en gesproken. Gezegende feestdagen gewenst en
voor daarna een fijne vakantie!

