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Enquête en volledige opening scholen 

Inmiddels zijn alle enquêtes afgenomen. De resultaten op be-

stuursniveau én schoolniveau zijn bekend. Dit zal morgen naar u 

gecommuniceerd worden. 

Voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni 

zijn nieuwe protocollen nodig. Hierover hebben wij u afgelopen 

dinsdag via de schoolapp geïnformeerd. De PO-Raad is afhan-

kelijk van afstemming met andere partijen en heeft gisteren ken-

baar gemaakt dat het helaas niet lukt om de protocollen op 27 

mei te publiceren. Er wordt vanuit de PO-raad geadviseerd om, 

nu er nog zoveel onzeker is, nog geen plannen te gaan maken 

binnen de stichting. Wij moeten het dus helaas nog even af-

wachten.  

 

CITO en rapport 

Wij hebben besloten om komende periode geen Cito-toetsen af 

te nemen bij de leerlingen. Dit i.v.m. de onderwijstijd die wij nu 

nodig hebben en daarnaast hebben wij geconcludeerd dat wij 

momenteel voldoende zicht hebben op de ontwikkeling van 

onze leerlingen waardoor deze afname niet noodzakelijk is. De 

DMT en AVI-toetsen zullen wel afgenomen worden in de groe-

pen 3 t/m 5 (groep 6 t/m 8 incidenteel). Groep 7 heeft binnenkort 

pré-adviesgesprekken. Hier zullen wij de ouders van groep 7 

spoedig nader over informeren. 

 

De leerlingen van de groepen 2 t/m 8 ontvangen eind van dit 

schooljaar een rapport. Deze zal anders ingevuld worden dat u 

gewend bent.  

 

Sticker-hulp gevraagd 

Voor onze nieuwe schoolbibliotheek 

zijn mooie stickers besteld met fanta-

siefiguren uit beroemde boeken. Wij 

zijn op zoek naar iemand die een 

grote ronde sticker netjes op de muur 

kan bevestigen. De sticker is 1,5m bij 

1,5m. Heeft u een idee wie ons zou 

kunnen helpen? Dan horen wij dat 

graag!  
 

Moestuinen 

Door het verplaatsen van de fietsenstalling hebben wij achter de 

school moestuinen kunnen aanleggen. Dit schooljaar worden er 

plannen gemaakt voor de inrichting en het gebruik daarvan. Wij 

zijn voor onze moestuinen op zoek naar tuingereedschap. Heeft 

u thuis nog iets liggen wat nog goed is maar dat u niet meer ge-

bruikt? Wij zouden dit graag voor onze moestuinen willen gebrui-

ken. Spullen mogen ingeleverd worden bij het kantoor van direc-

tie. 

 

Aandacht voor teken 

Wij vragen uw aandacht om alert te zijn op teken. Kinderen van 

alle leeftijden kunnen te maken krijgen met een tekenbeet. Te-

ken zitten vooral in een bosrijke omgeving, maar ze kunnen ook 

in uw eigen achtertuin en op ons schoolplein voorkomen. Con-

troleer uw kind(eren) regelmatig op teken en verwijder een teek 

zo snel mogelijk met een daarvoor 

bedoelde tekentang.   

Kijk vooral op warme en vochtige 

plekken zoals achter de oren, in de 

liezen, knieholtes en onder de ok-

sels.  
 

Besteding geld ouderbijdrage 

Tijdens de OR-vergadering van dinsdag 19 mei hebben wij het 

gehad over de ouderbijdrage van afgelopen schooljaar 2019-

2020. Doordat het schoolreisje en nog enkele festiviteiten afge-

last zijn, blijft er geld over. Samen hebben wij besloten om het 

overgebleven bedrag aan beide schoolpleinen te besteden. Wij 

leggen de keuze van de besteding neer bij de leerlingen van de 

leerlingenraad. Zo komt het geld toch bij de leerlingen terecht. 

 

Ook de TSO gelden zijn besproken. Hiervan worden de overblijf-

krachten betaald. Zij krijgen een vrijwilligersbijdrage. Afgelopen 

periode vanaf de meivakantie zijn zij weer dagelijks ingezet.  

Deels hebben wij hiervan het project ‘schoolpleincoaches’ be-

kostigd. Afgelopen schooljaar hebben leerlingen van de groe-

pen 7 en 8 een coaching traject onder begeleiding van Move 

Mates kunnen volgen. De planning was, dat alleen de leerlingen 

van groep 8 dit zouden doen, echter vonden wij (en ook de leer-

lingen) het ook fijn om de kinderen van groep 7 hetzelfde traject 

te laten volgen. Zo kunnen zij de rol als schoolpleincoach ook in 

het nieuwe schooljaar, wanneer zij in groep 8 zitten, weer oppak-

ken en uitvoeren.  

 

Lustrum verplaatst 

Afgelopen week stond er een groot feest gepland, ons lustrum! 

Helaas gaat het voor dit schooljaar niet meer lukken maar na-

tuurlijk gaan wij dit nog vieren! Zodra er meer bekend is over wat 

wel en niet toegestaan wordt, zullen wij een nieuwe datum plan-

nen en dan hoort u van ons.   

 

Van wie? 

De fiets op de foto hieronder staat al wekenlang op het boven-

bouwplein. Weet iemand van wie deze fiets is? Wanneer wij bin-

nen twee weken geen reactie ontvangen, zullen wij de fiets la-

ten verwijderen. 

 

Agenda: 

Maandag 1 juni: Pinksteren, iedereen vrij! 

Woensdag 3 juni: thuisonderwijs 

Vrijdag 5 juni: groep 1 t/m 4 GEEN vrij! 


