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Beste ouders/verzorgers, 

 

Fijn dat de scholen weer helemaal open 

mogen! We hebben er erg veel zin  in om op 

8 juni alle leerlingen weer in de klas te 

mogen ontvangen en zo de laatste weken 

van het schooljaar met elkaar af te sluiten.  

De laatste periode tot aan de 

zomervakantie zal helaas toch een beetje 

anders zijn dan normaal gesproken. U leest 

hier meer over in deze nieuwsbrief.  

 

HALEN EN BRENGEN 

Omdat ouders niet in school en op het 

schoolplein mogen komen, hebben wij het 

halen en brengen als volgt georganiseerd:  

 • Eén ouder brengt en haalt (indien nodig) 

het kind met inachtneming van 1,5 meter 

afstand.  

• Groep 1/2 → De leerkracht van groep 1/2 

staat zoals u gewend bent ’s morgens 

(tussen 8.20 en 8.30) op het schoolplein om 

de kinderen op te vangen. Er is er ook een 

leerkracht in de klas aanwezig om de 

kinderen daar op te vangen. ’s Middags 

loopt de leerkracht met de kinderen mee 

naar buiten. 

• Groep 3 t/m 8 → ’s Morgens mogen de 

kinderen vanaf 8.20 uur zelfstandig naar 

binnen. De leerkracht is in het lokaal 

aanwezig. Kinderen gaan zelfstandig naar 

huis.  

• De lessen starten ’s morgens om 8.30 uur 

en eindigen weer om 14.15 uur. De 

kinderen lunchen samen met de leerkracht 

in de klas. Er zullen voorlopig nog geen 

‘buitenspeelouders’ op school aanwezig 

zijn, dus leerkrachten gaan na de lunch zelf 

met de kinderen naar buiten.  

 

HYGIËNE 

In de school hebben wij 

hygiënemaatregelen genomen om zo veilig 

mogelijk te kunnen werken. Bij 

binnenkomst op school wassen de 

kinderen eerst goed hun handen. Dit 

herhalen wij meerdere keren per dag. De 

toiletten en wasbakken worden vaker per 

dag gereinigd. De tafels en stoelen in de 

klas aan het einde van de schooldag. In de 

klassen hebben we handzeep en papieren 

handdoekjes. 

ACTIVITEITEN 

Tot nader order zijn activiteiten als 

schoolkamp, schoolreis, excursies en 

activiteiten afgelast. Ieder schooljaar 

hebben we een voorstelling/musical aan 

het eind van het schooljaar in het 

dorpshuis. Helaas zal deze voorstelling ook 

niet door kunnen gaan.  

Uiteraard gaan we zorgen voor een mooi 

afscheid voor de kinderen van groep 8 en 

denken we ook na over een gepaste slotdag 

voor de andere groepen. Zodra hier meer 

over bekend is, informeren we u daarover.  

 

 

 



 
 

WAT MAG ER MEE NAAR 

SCHOOL? 

Kinderen mogen een rugzak meenemen 

met hun eten, drinken en schoolspullen. 

Knuffels en ander speelgoed blijft thuis. 

Trek uw kinderen makkelijk zittende 

kleding aan, die zij goed zelf aan en uit 

kunnen trekken bij toiletbezoek en pauze. 

 

FRUITDAGEN 
Vanaf 8 juni gelden weer de normale 

fruitdagen: woensdag, donderdag en 

vrijdag. 

 

GYM 

De gymlessen mogen nog niet 

plaatsvinden in de gymzaal. Leerkrachten 

van groep 1/2 zullen de gymlessen op het 

schoolplein geven. Groep 3 t/m 8 krijgt 

maandagmiddag buiten les van onze 

vakdocent (juf Irene). Op donderdag zullen 

de gymlessen door de eigen leerkrachten 

buiten worden gegeven. Kinderen hoeven 

zich niet om te kleden. Het is wel de 

bedoeling dat kinderen (groep 3 t/m 8) 

sportschoenen aandoen of al aanhebben. 

Bij slecht weer zullen de lessen niet 

doorgaan. 

 

HVO 
Op 8 juni zullen de HVO lessen voor groep 

3 t/m 8 weer worden hervat.  

 

CITO-TOETSEN 
Normaal gesproken worden de Cito-

toetsen in juni afgenomen. In verband met 

Corona en thuiswerken is er besloten om de 

toetsen af te nemen in september. Cito heeft 

hiervoor aangepaste normeringen 

gemaakt.  

Als de toetsen gemaakt zijn, wordt u 

uitgenodigd voor een gesprek om de 

vorderingen van uw kind te bespreken.  

 

 

 

2E RAPPORT 
Het 2e rapport zal gewoon door de 

leerkrachten worden gemaakt. In het 

rapport worden alleen de citotoetsen niet 

ingevuld. 

De rapportgesprekken zijn aan het eind 

van het schooljaar altijd facultatief (u mag 

zelf kiezen of u een gesprek wil met de 

leerkracht). De gesprekken zullen (10 

minuten) telefonisch gevoerd worden. U 

ontvangt hier binnenkort een uitnodiging 

voor. U kunt zelf een voorkeur aangeven 

wanneer de leerkracht belt.  

 

Aan het eind van het schooljaar wordt 

normaal gesproken met de ouders en 

kinderen van groep 7  een gesprek gevoerd 

over het VO. Dit jaar zullen deze 

gesprekken plaatsvinden in september 

(dan zijn de citotoetsen gemaakt).  

 

De rapporten gaan mee op 6 juli en de 

gesprekken zullen 8 juli in de middag en 

avond plaatsvinden. 

 

SCHOOLFOTOGRAAF 
We hebben de schoolfotograaf kunnen 

verzetten naar 11 juni. De schoolfotograaf 

maakt buiten op het schoolplein haar 

opstelling. Zij heeft haar eigen zone die 

gericht is op meer dan anderhalve meter 

afstand van de kinderen. Er zullen dit jaar 

alleen portretfoto’s gemaakt worden. Deze 

zullen ze ook samenvoegen tot een 

groepsfoto. Bij de broertje(s)/zusje(s) foto, 

voor kinderen die op school zitten, wordt 

er dit jaar één foto gemaakt. 

Er zijn ouders die de kinderen hadden 

opgegeven voor een foto met 

broertje(s)/zusje(s) die nog niet op school 

zitten, maar dat kan helaas niet doorgaan. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ZWANGERSCHAPSVERLOF 

JUF SHARON 
We zijn blij te melden dat het 

zwangerschapsverlof van juf Sharon voor 

volgend schooljaar is ingevuld. Karin van 

der Plas gaat 3 dagen invullen en Linda den 

Braven zal de andere 2 dagen werken in 

groep 3/4/5. Binnenkort 

zullen de juffen op school 

komen kennismaken en 

later zullen zij zich 

voorstellen in een 

nieuwsbrief.  

 

GROEPS- EN 

LEERKRACHTENVERDELING  
Graag informeren wij u over de leerling 

verdeling voor het nieuwe schooljaar. Ook 

het komende schooljaar zullen wij gaan 

werken met drie groepen. De 

basisgroepen zullen zijn: 

- groep 1/2 (onderbouw); 

- groep 3/4/5 (middenbouw);  

- groep 6/7/8 (bovenbouw).  

 

De verdeling van de leerkrachten over de 

groepen voor het schooljaar 2020-2021 is 

als volgt:  

- groep 1/2:     juf José en juf Sanne  

- groep 3/4/5:  juf Karin en juf Linda 

 (onder voorbehoud tot de kerstvakantie) 

Juf  Sharon komt na haar verlof 3 dagen 

werken in groep 3/4/5. 

- groep 6/7/ 8: juf Jasmin en juf Simone 

 

Daarnaast zal, net als dit 

schooljaar, voor vijf 

ochtenden in de week juf 

Soley, als onderwijsassistent, 

op school werkzaam zijn.  

 

 

 

 

VAKANTIES/STUDIEDAGEN 

SCHOOJAAR 2020-2021 
Herfstvakantie 19-10-20 t/m 23-10-20 

Kerstvakantie 21-12-20 t/m 01-01-21 

Voorjaarsvakantie 22-02-21 t/m 26-02-21 

Paasweekend 02-04-21 t/m 05-04-21 

Meivakantie 26-04-21 t/m 07-05-21 

Hemelvaartsdagen 13-05-21 t/m 14-05-21 

Pinksteren 24-05-2021 

Zomervakantie 19-07-20 t/m 28-08-20 

 

Studiedagen: 

- Studiedag 1: 23 september 

- Studiedag 2: 13 november 

- Studiedag 3: 19 februari 

- Studiedag 4:  7 juni 

- Studiedag 5: 25 juni (feestweek) 

 

KALENDER 
 

 

11 juni 

Schoolfotograaf 
 

26 juni 

Studiedag  

Alle kinderen zijn vrij. 
 

6 juli 

Rapport 2 mee 
 

8 juli 

10-minuten telefoongesprekken. 
 

16 juli 

Slotdag/Afscheid groep 8 
 

17 juli 

Zomervakantie 

De vakantie start om 12.00 uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team obs De Schatkist 

 

 


