
 
    

  

12 juni  2020, nr. 14 

  

Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u , na een lange periode, 

weer een “gewone  nieuwsbrief voor de 

komende twee weken.   

  

Agenda  

         Maandag 22 juni t/m donderdag, 2 juli 

         -     Rapportgesprekken 

         Dinsdag, 23 juni en woensdag, 24 juni 

- Studiedagen De kinderen zijn vrij.  

          

  

Mededelingen  

Weer naar school 

Dit is weer de eerste nieuwsbrief die u 

ontvangt na een serie nieuwsberichten in de 

opstartperiode.  We zijn best tevreden over 

hoe het gaat en alle personeel vindt het fijn 

dat de kinderen weer op school komen , dat 

we ze zien en dat er in de klas gewerkt kan 

worden. Als je door de school loopt is het 

plezier hoorbaar en zichtbaar. Alles kost ook 

nog veel energie en de coronavoorschriften 

zijn zeker energievreters. We moeten alert 

blijven  en  consequent in het toepassen van 

de afspraken.  

 

Processierups 

En toen zagen we de  Processierupsen 

weer opduiken in de eiken op ons 

schoolplein. De leerlingen zagen er een 

paar op de grond liggen. Er zijn direct 

maatregelen genomen met linten op het 

schoolplein en de bestrijdingsdienst is 

gebeld. Donderdag zijn de haarden in de 

bomen verwijderd. Dat kon er ook nog wel 

bij. Gelukkig snel verholpen, maar het zal 

wel niet de laatste keer zijn. Ook alle 

vogelkasten in de bomen rond de 

school  zijn dus niet afdoende genoeg 

 

Studiedagen 

Over twee weken hebben we met het hele 

team twee studiedagen op 23 en 24 juni.  Ik 

heb dat al eerder vermeld in de 

nieuwsberichten. De eerste studiedag was 

al vastgesteld  en de tweede is gepland om 

samen met het team te werken aan kwaliteit 

en professionalisering. Ik realiseerde me 

direct dat ik dan een  extra beroep doe op u 

als ouders. Het is altijd een afweging van 

belangen en in deze situatie heb ik de keus 

gemaakt om voor het belang van de hele 

school eenmalig een extra studiedag in te 

lassen 

 

Rapportgesprekken. 

Afspraken worden binnenkort via de 

leerkracht gemaakt. 

Gezien de corona voorschriften gaat het 

anders dan de voorgaande jaren. 

De volgende voorschriften  worden 

gehanteerd: 

- Er mag één ouder komen. 

- Het is de bedoeling dat u zo kort mogelijk 

van te voren op school komt. De 

schriftjes en de rapporten liggen niet 

buiten de klas. 

  



- Door de hoofdingang naar binnen en 

handen wassen. 

- Handen wassen en door de zijingang 

naar buiten. 

Data voor de periode tot de  

zomervakantie 

12 juni 14e nieuwsbrief 

22 t/m 2 juli Rapportbespreking 

23,24 juni Studiedagen leerlingen 

vrij 

26 juni 15e nieuwsbrief 

10 juli 16e nieuwsbrief 

15 juli Om 10.00 uur Het  

doorschuiven en 

kennismaken van de 

nieuwe groepen 

17 juli Om 12.00 uur Begin 

zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 


