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Nieuwsbrief 16 
15 mei 2020 
 
Weer naar school! 
Afgelopen week is onze school weer opengegaan voor onze leerlingen. Het was best wel weer even 
wennen na 8 weken thuisonderwijs. Goed om te merken dat we alweer heel snel aan elkaar gewend 
waren; al is het wel vreemd dat we de helft van de groepen lesgeven. Bedankt voor uw medewerking 
met betrekking onze afspraken over het halen en brengen van de kinderen. Het blijft belangrijk ook 
thuis de kinderen voortdurend bewust te maken van 1,5 meter afstand. Tussen de kinderen 
onderling is dit niet nodig, maar wel tussen de kinderen en de leerkrachten. Op school wordt veel 
aandacht besteed aan de hygiëneregels en de uitvoering daarvan. In alle groepen worden de handen 
regelmatig gewassen en is er desinfecterende handgel aanwezig. In alle klassen worden 
gebruiksmaterialen, tafels en computers regelmatig gedesinfecteerd. Dit alles naast een dagelijkse 
intensieve schoonmaak van het hele gebouw. Een extra compliment voor onze schoonmakers van 
ons schoonmaakbedrijf Schilten! Zij dragen bij aan een veilige werk- en leeromgeving. 
 
Ziek?  
We willen u nogmaals vragen strikt om te gaan met de richtlijnen van het RIVM. 
Dit betekent dat kinderen met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven. Als een van de leden van 
het gezin koorts heeft, dan moet het hele gezin thuisblijven. U kunt alle regels nalezen op 
www.rivm.nl  Naleving van deze regels zijn in het belang van de gezondheid van ons allemaal. 
 
Luuk is geboren! 
Op 4 mei zijn juf Hilde en haar man Frank de trotse ouders geworden van Luuk. Alles gaat goed met 
dit jonge gezin. We wensen hen alle goeds! 
 
Ouderavond "Buiten spelen" 11 juni vervalt 
Door het Coronavirus zal de ouderavond van 11 juni helaas niet doorgaan. Deze avond zou in het 
teken staan van het belang van buiten spelen. Laten we de kinderen in ieder geval de komende 
periode lekker buiten laten spelen. Wanneer een ouderavond in het nieuwe schooljaar weer tot de 
mogelijkheden behoort zullen we dit laten weten. 
 
Zomerfeest groepen 1-2 gaat niet door. 
Zoals u zult begrijpen kan het zomerfeest niet doorgaan. Spelletjes op het plein met alle groepen 
onder begeleiding van groep 8 leerlingen en een toneelstuk opgevoerd door de juffen, hopen we 
volgend cursusjaar weer te kunnen doen. 
 
Verjaardag leerkrachten groepen 1-2 uitgesteld 
De verjaardag van de leerkrachten van de groep 1-2 wordt nog even uitgesteld. T.z.t krijgt u nog 
bericht wanneer het wel plaats kan vinden. 
 
Na 20 mei a.s. 
Bij het versturen van deze nieuwsbrief was nog niet bekend op welke manier we het onderwijs 
moeten gaan organiseren na 20 mei aanstaande. Als hierover meer duidelijkheid is, zullen we u 
direct via Mijn School Info informeren. 
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Belangrijke data 
21 mei t/m 24 mei: Hemelvaartsvakantie. 
29 mei: Praktisch verkeersexamen groep 8. 
29 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo. 
30 mei t/m 1 juni: Pinkstervakantie 
 
 
 


