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Geachte ouder(s), 

Volledige openstelling school 
In de bijlage (zie volgende pagina’s) vindt u informatie 
over de openstelling van de school, opgesteld door 
het directieberaad. 
In het kort komt het hierop neer dat alle huidige 
maatregelen gehandhaafd blijven, alleen worden nú 
alle leerlingen op de normale schooltijden verwacht. 
We noemen u, als herhaling, nog een aantal dingen: 

- Ouder(s) mogen niet in school of op het
schoolplein komen, tenzij een leerling voor
het eerst naar school komt.

- Specifiek voor het ophalen van leerlingen
(kleuters). Leerlingen die met de fiets komen
worden opgehaald op de parkeerplaats van
de oude directiewoning, leerlingen die met de
auto komen of met een broer/zus meefietsen
worden gebracht bij de parkeerplaats voor
aan de Gemeenteweg.

- Ouders houden onderling 1,5 meter afstand.
- Leerlingen spelen op een eigen gedeelte op

het plein. Het rooster hiervoor blijft zoals het
was.

- In school blijven we onze handen ontsmetten.
- Omdat gymmen in de gymzalen dit

schooljaar niet meer kan, komt de
gymkleding z.s.m. mee naar huis.

- Het overblijven/eten op school kan ook weer.
Dit zal, zoveel als mogelijk is, in de eigen
groep zijn!

- Na schooltijd gaan de leerlingen direct naar
huis.

Wilt u bovenstaande bespreken met uw kind(eren)? 
Alvast dank! 
We hopen dat we op deze wijze het onderwijs aan 
de volledige groepen goed kunnen vormgeven tot 
aan de zomervakantie. 
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, stel ze 
gerust aan ondergetekende per telefoon of mail. 

Afscheid groep 8 
Over het afscheid van groep 8 wordt hard 
nagedacht: wat kan/mag wel/niet? U zult vast 
begrijpen dat dit de nodige aandacht en tijd vraagt. 
Waarschijnlijk komen hierover in de loop van 
volgende week nog verdere richtlijnen. We hopen u 
dan volledig te kunnen informeren over het verloop 
hiervan! 

Schoonmaakavond 
De jaarlijkse schoonmaakavond kan niet doorgaan. 
De leerkrachten van groep 1 en 2 stellen het zeer op 

prijs dat er thuis nog materialen schoongemaakt 
worden. Dit kan binnen de gestelde maatregelen. 
Desbetreffende ouder(s) ontvangen hierover nog 
nader bericht. 

Contactavonden 
De contactavonden kunnen niet op school 
plaatsvinden, de gesprekken zullen nu per telefoon 
gedaan worden. U ontvangt hier t.z.t. een brief over. 

Personeel 
Juf Naberman kan nog niet volledig aan het werk, ze 
zal vanaf volgende week wel één keer aanwezig zijn 
op school. Juf Last zal haar blijven vervangen zolang 
het nodig is! 
Stagiaire – geslaagd 
Onze stagiaire Juliëtte Huizer is geslaagd voor haar 
VMBO-opleiding op de PieterZandt. We willen haar 
hiermee van harte feliciteren en wensen haar al het 
nodige en Gods Zegen toe over de vervolgopleiding. 
Vanwege het examenjaar was Julïette eerder klaar 
met het schooljaar en kon ze bij ons op school 
onderwijsondersteunende werkzaamheden blijven 
doen. Vooral nu is dit erg handig, omdat er veel 
ontsmet en gereinigd moet worden. 

MR 
In de vorige nieuwsbrief werd er gevraagd naar een 
MR-lid, omdat er nog geen aanmelding zou zijn 
ontvangen. Dit bleek niet waar te zijn, vandaar dat 
die tweede oproep komt te vervallen. Omdat het om 
één aanmelding ging na de eerste oproep, hoeft er 
geen verkiezing plaats te vinden. 
Van de MR ontvingen we onderstaand berichtje: 
Dhr. K. Slager (Gem. 311) heeft zich aangemeld als 
nieuw lid voor de medezeggenschapsraad (MR). We 
feliciteren hem met zijn benoeming en wensen hem 
Gods zegen voor het werk wat hij voor school en 
ouders mag gaan doen. 

Belangrijke data 
8 juni – de school weer volledig open! 
15 juni – schoolfotograaf 
16 juni – verkeersexamen theorie (groep 7) 

Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om contact 
op te nemen met de school. 

Voor alle data geldt: Deo Volente 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel, D.J. Koppelman 




