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In dit nummer  
 geen overhaast besluit over 

schooltijden 

 volgende week hopelijk 
bekendmaking groepsindeling 

 kalender schooljaar 2020-2021 

 schoolgesprekken  

 doorschuiven en kennismaken 
op 9 juli 

 alternatieve klassenfoto 

 onvergetelijke dagen groep 8 
 

 
Geen overhaast besluit over schooltijden  
 
In maart 2018 werd op initiatief van de ouders in de medezeggenschapsraad aan iedere ouder en 
iedere leerkracht schriftelijk de vraag gesteld: wilt u dat we de mogelijkheden van een continurooster 
gaan onderzoeken, ja of nee? De MR had vooraf een “drempel” vastgesteld, een percentage 
voorstanders dat behaald moest worden om nader onderzoek te starten. Het aantal voorstanders was 
op dat moment niet genoeg om dat te doen.  
De MR berichtte als volgt in INFO 28 van 30 maart 2018: Mochten er in de toekomst signalen zijn dat 
er vanuit de ouders toch behoefte is aan verder onderzoek, dan zullen we opnieuw gaan kijken naar de 
mogelijkheden.  
 
Nu iedereen al weken ervaring heeft én dus een mening over het werken met een continurooster, zijn 

die signalen er en zou die vraag opnieuw gesteld moeten 
worden. Het lijkt verleidelijk om dat nu “even” te doen, 
maar wijziging van schooltijden is voor ouders en school 
ingrijpend. De zorgvuldigheid van de mening- en 

besluitvorming mag niet door haast in het gedrang komen. Er 
zal dus in ieder geval na de zomervakantie nog geen structurele 
wijziging plaatsvinden van de schooltijden, zoals we die “voor 
corona” kenden. 
 

 
Als de richtlijnen en maatregelen het toelaten keren wij vanaf 24 augustus dus terug naar het oude 
rooster.  
 
Wij wachten de berichtgeving af. Als wij meer weten, dan hoort u het ook!  
 

 
Bekendmaking groepsindeling 2020-2021 hopelijk volgende week 
 
Het is ieder jaar een ingewikkelde klus om de groepsindeling sluitend te krijgen.  

 
Wij hopen dat volgende week de laatste puzzelstukjes op zijn 

plaats vallen en dat we de groepsindeling bekend kunnen 
maken.  
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Kalender schooljaar 2020-2021 
 
Zolang we niet weten of en hoe alles in het volgende schooljaar zal doorgaan, vullen we onze kalender 
met afspraken zoals we dat gewend zijn: schoolreisje, weeksluitingen, crea-dagdelen, feesten, 
enzovoorts. Hoe het ook verder gaat, we zullen ons zoveel mogelijk aan de kalender houden. Dat geldt 
in ieder geval voor de vrije dagen en de vakanties. Wij hebben die alvast op onze website en onze app 
gezet.  
 
Wist u dat u via onze app de kalender niet alleen kunt bekijken, maar via “filter” 
ook afspraken kunt filteren en dat via “abonneer op de kalender” de 
schoolafspraken automatisch te zien zijn in uw eigen agenda, als u die in uw 
telefoon bijhoudt?  
 
 

Schoolgesprek groep 1-2, 5 en 6 gepland?  
 
Tot vanavond 23.55 uur heeft u nog de kans om zelf een geschikt moment 
te kiezen voor een telefoongesprek met de leerkracht van uw kind, als dat 
in groep 1-2, 5 of 6 zit.  

 
Ga naar de app en kies de button “schoolgesprek”, log in met de voornaam van 

uw kind en de geboortedatum (genoteerd zoals 18-6-2020) en kies een tijdstip! U ontvangt een 
bevestiging van de afspraak per mail.   
 
 
 

Doorschuiven en kennismaken 
 

Alle kinderen gaan op donderdag 9 juli ’s morgens naar hun nieuwe klas! Ook de nieuwkomers 
in kleuterklassen en hogere klassen zullen voor een kennismaking worden uitgenodigd. De 

kinderen moeten ’s morgens bij aanvang van de dag naar hun nieuwe locatie gebracht 
worden. Zij komen ’s middags vanaf hun oude klas weer naar buiten. Dat 
kunnen dus twee verschillende locaties zijn!  

 
Meer informatie volgt, zodra we definitief weten welke leerkracht voor welke                                                                      

groep komt te staan.  
 
 

 
 
 

Alternatieve klassenfoto  
 
Het organiseren van het maken van portretfoto’s zat er dit jaar niet meer 
in, maar alle kinderen gaan wel met de hele groep op de 
foto. Iedere leerkracht regelt zelf hoe en wanneer dit 
gebeurt en hoe de foto wordt verspreid. Het wordt dus 
geen professionele foto’s, maar het wordt vast een 
waardevol aandenken aan dit bijzondere schooljaar!    
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Groep 8 niet op kamp, maar tóch drie onvergetelijke dagen! 
 
Toen bekend werd wat niet mocht en wat wel mocht, hebben de leerkrachten van groep 8 in heel 
korte tijd een fantastische invulling bedacht voor 17, 18 en 19 juni, de dagen dat groep 8 eigenlijk op 
kamp zou gaan.  
 

Volgende week vertellen zij zelf in de 

INFO over drie onvergetelijke dagen! 
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