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Belangrijke data: 

• 8 juni Schoolfotograaf gaat helaas niet door! Komt op 23 

november! 

• 8 juni juf Madeleine stapt over naar groep 4,5 

• Vanaf 8 juni ook iedere woensdag weer school! (tot 12.15 uur) 
 

Wij zoeken: 
We hebben nog geen reacties gehad op deze oproepen. Wilt u kijken welke klus bij u past? 

• Overblijfouders 

• Luizenpluizers 

 

opening van de school 
Vanaf maandag 8 juni zijn alle kinderen weer op school! De regels blijven voor het grootste deel 

hetzelfde. We blijven de verschillende ingangen gebruiken, dezelfde toiletten. Jassen en tassen 

blijven op de stoel vanaf groep 4. We proberen op die manier zo min mogelijk bewegingen in de 

school te hebben. Alles staat beschreven in het vernieuwde protocol dat bij deze nieuwsbrief 

wordt verspreid. Leest u dit even door? 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er een continurooster van 8.30 uur tot 14.00 uur. 

Op woensdag is de school van 8.30 uur tot 12.15 uur! De kinderen zijn dan de middag vrij. 

Gym is weer gewoon op maandagochtend en donderdagmiddag. Geen gymkleding mee maar 

aangepaste kleding aan omdat de lessen buiten worden gegeven! 

Meester Niels zal dinsdag 9 september de Chromebooks innemen. Informatie hierover vindt u in 

het protocol en de aparte mail die toegevoegd is aan de nieuwsbrief.  

 

Schoolfotograaf gaat niet door! 
Maandag 8 juni zou de schoolfotograaf komen. Volgens de richtlijnen van het RIVM kan dit 

helaas niet doorgaan! We hebben een nieuwe afspraak kunnen maken voor 23 november. 

 

Smeren, smeren, smeren: 
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Het is bijna iedere dag stralend weer en de kinderen spelen in de pauzes buiten maar doen ook 

veel oefeningen buiten. Om hun huid te beschermen is het van belang dat er goed gesmeerd 

wordt tegen het verbranden. Dit kunnen we als school niet steeds doen daarom vragen wij u: 

Wilt u uw kind(eren) iedere dag insmeren met een middel tegen zonnebrand?  
 

Oudergesprekken 

De oudergesprekken aan het eind van dit schooljaar verlopen wat anders dan gebruikelijk is. U 

kunt zelf aangeven of u een gesprek wilt hebben met de leerkracht. Het overleg met de leerkracht 

vindt plaats via Teams. U kunt een afspraak maken vanaf 8 juni. De gesprekken vinden plaats 

tussen 15.15 uur en 17 uur! 

De gesprekken gaan over de periode van thuiswerk, wat heeft u gezien, ervaren. Hoe leert uw kind 

het beste? Welke zorgen heeft u? 

Het gaat dus niet over de adviezen voor het voortgezet onderwijs of over de 

uitslagen van de Cito toetsen. Deze gesprekken zullen in begin september plaats 

vinden! 
Dus alleen een afspraak maken als u zorgen heeft over uw kind of het thuiswerk! 

 

Van de Medezeggenschapsraad 
Jammer genoeg is er geen reactie gekomen op de oproep van de Medezeggenschapsraad om u 

kandidaat te stellen voor de MR. Dit betekent dat een ouder die zich al eerder gemeld had 

automatisch is verkozen tot lid voor de komende zittingsperiode. Het gaat om de heer Theo van 

Woerden, vader van Ties, Ted en Noortje. Ties en Ted zitten in de groep bij juf Romy. Noortje is 

pasgeboren en dus nog lekker thuis. 

Theo, fijn dat je je in wilt zetten voor de school! 
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