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Agenda 

8 juni    

Alle leerlingen weer naar 

school 

18 juni Schoolreis goud 

Avatarz groep 8 

24 juni 

Studiedag team: alle 

leerlingen vrij  

26 juni  

Tweede rapport gaat mee  

1 juli  

Afscheidsavond groep 8  

 

  

  

 Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert, 

 

Naar aanleiding van het protocol voor het onderwijs en gezamenlijke 

afspraken tussen de drie besturen informeer ik u over het volledig 

openen van de school.  

 

Volledig openen van de school 

Vanaf maandag 8 juni gaan alle kinderen weer naar school en tot de 

zomervakantie gelden de volgende afspraken: 

-Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 weer volledig naar school en we 

werken volgens ons normale rooster 

-Tussen leerlingen hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard te worden 

-Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1.5 meter 

afstand bewaard worden 

-Ouders(s), verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school 

-Personeelsleden en/of leerlingen met klachten van verkoudheid, 

hoesten, niezen en/of koorts gaan niet naar school en laten zich testen 

-De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen 

-Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep  

-Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO 

 

 



Organisatie onze school  

De kinderen verzamelen zich net als de voorgaande weken bij de 

leerkracht op het schoolplein. Het is belangrijk dat u nadat u afscheid 

neemt van uw kind vlot doorloopt om opstoppingen te voorkomen. Het 

was de afgelopen weken goed om te zien dat veel ouders kiezen om 

lopend of op de fiets naar school te komen. Dit voorkomt onveilige 

situaties en ik wil u voor de komende periode vragen hier ook rekening 

mee te houden. Vanaf 8 juni is het de bedoeling dat de kleuters op 

maandag, dinsdag en donderdag om 14.25 uur worden opgehaald en op 

woensdag en vrijdag om 12.25 uur.  

Wij proberen de kinderen zoveel mogelijk de handen te laten wassen, 

handgel en spray te laten gebruiken en te ontsmetten. Het is helaas 

niet mogelijk om alle materialen te ontsmetten. Helaas mogen de 

kinderen nog niet gymmen in de gymzaal. We blijven de gymlessen 

buiten aanbieden indien het weer dit toelaat. Wij hopen dat u begrip 

heeft voor de huidige situatie en gaan er voor om de kinderen een 

goede afsluiting van het schooljaar te bieden.  

 

Schoolreizen/kampen 

De schoolreizen van groep 1 t/m 5 en kampen van de groepen 6 t/m 8 

gaan helaas niet door. Met betrekking tot de financiële afwikkeling 

ontvangt u tzt meer informatie van ons. Voor groep 8 maken wij een 

uitzondering voor de schoolreis. Op donderdag 18 juni organiseren wij 

voor groep 8 een bijzondere dag in de vorm van “schoolreis goud” bij 

Avatarz in Oldenzaal, zodat ook zij een onvergetelijk afscheid van de 

basisschool kunnen nemen. Het programma ziet er als volgt uit: 

-10 uur: aankomst bij Avatarz met de eerste instructies om het bos in 

te gaan 

-10.30-12.30 uur: uitdagende proeven gebaseerd op Expeditie Robinson 

in combinatie met sport en spel 

-12.30-13.30 uur: Even bijkomen met een lunch 

-13.30-16.00 uur: Kinderen klimmen met de groep en verleggen hun 

grenzen. Een spannend avontuur! 

-16.00-18.00 uur: Afsluitende bbq 

We hanteren hierbij de richtlijnen en adviezen van het RIVM en tzt 

krijgt u hierover nader bericht van de leerkrachten. Voor groep 8 



blijft tevens de afscheidsavond op woensdag 1 juli staan met hieraan 

voorafgaand een bbq. 

 

Leerlingvolgsysteem Cito-toetsen 

De jaarlijkse afname van de Cito-toetsen aan het eind van het 

schooljaar worden doorgeschoven naar oktober. De normering van deze 

toetsen is door Cito aangepast. Zo ontstaat er geen ‘gat’ in de 

doorgaande lijn van de leerling.  

 

Ouders gevraagd 

Wij krijgen voor volgend schooljaar voor alle groepen (behalve groep 

3) nieuw meubilair. Op donderdag 2 juli wordt het oude meubilair 

verzameld en opgehaald voor een goed doel in Gambia. Welke sterke 

ouders kunnen donderdag 2 juli om 13 uur helpen met het verplaatsen 

van het oude meubilair naar een container die bij school geplaatst 

wordt. Graag contact opnemen met Gert Jan Baarda indien u in staat 

bent om te ondersteunen.  

 

Advertenties 

Indien er ouders zijn die een advertentie willen plaatsen in de 

kalender kunt u dit aangeven bij Gert Jan Baarda. De kosten zijn 50 

euro.  

 

Studiedag 

Op woensdag 24 juni zijn de leerlingen vrij in verband met een 

studiedag van de leerkrachten.  

 

Website 

De nieuwe website staat online. Mocht u de nieuwsbrief niet in uw 

mailbox ontvangen wilt u zich dan op de nieuwe site nogmaals 

aanmelden. Excuses voor de overlast.  

 



Chromebooks 

Vanaf 8 juni verzoeken wij u om de geleende chromebooks in te 

leveren bij de leerkracht van uw kind.  

Namens het team, 

Vriendelijke groet, 

Ilse Rekers  

info@obsvastert.nl 
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