
 

 

                                                                                                                                                             1 / 3 

 

Nieuwsbrief 19 
26 juni 2020 
 
Schooltijden na de zomervakantie 
We zijn voornemens onze schooltijden na de zomervakantie weer terug te brengen naar de reguliere 
schooltijden. Deze schooltijden vindt u ook in de schoolgids. Komende week ontvangt u van onze 
directeur-bestuurder nog een aanvullende brief over dit onderwerp. 
Vanzelfsprekend zullen we ook in de zomervakantie alle ontwikkelingen rondom het Coronavirus 
goed in de gaten blijven houden. Aan het einde van de laatste week van de zomervakantie, in week 
35, ontvangt u van ons een brief over de afspraken over onze schoolafspraken rondom hygiëne in de 
school en de afspraken over het halen en brengen van de kinderen. 
 
Verhuizing 
Renovatie Bonbondoos 
Zoals u weet gaan we in de laatste week voor de zomervakantie met onze groepen 5 t/m 8 verhuizen 
van onze locatie aan de Chico Mendesring 821, naar locatie Chico Mendesring 196A. Deze locatie 
wordt ook wel de ‘Bonbondoos’ genoemd. Alle voorbereidingen verlopen tot op heden zeer 
voorspoedig. Zo zijn alle nieuwe, geluiddempende, vloeren gelegd en is het schilderwerk bijna klaar. 
In de komende weken wordt er een nieuwe trap geplaatst, omdat de huidige trap in het gebouw te 
steil is. Ook worden er nog aanpassingen gedaan aan de klimaatbeheersing en de ICT-voorzieningen 
in het gebouw.  
Data verhuizing 
Op maandag 13 en dinsdag 14 juli beginnen we met het verhuizen van alle materialen die buiten de 
klassen aanwezig zijn. Op woensdag 15 juli beginnen we met het verhuizen van al het leerling 
meubilair en leermaterialen.  
Vanaf woensdag 15 juli zijn de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 vrij. De kinderen van de groepen 1 
t/m 4 gaan op woensdag 15 en donderdag 16 juli nog gewoon naar school.  
Vanaf donderdagmiddag 16 juli om 15.15 uur begint ook voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 de 
zomervakantie. 
 
Nieuwe vlaggenmasten 
Op dinsdag 30 juni a.s. worden er op locatie 196 voor de school en op het schoolplein nieuwe 
vlaggenmasten geplaatst. Op die manier wordt onze school nog beter zichtbaar in de wijk. 
 
Nieuwe Smartborden 
We zijn heel blij dat we vanaf het nieuwe schooljaar in de ‘Bonbondoos’ kunnen beschikken over 
nieuwe ‘Smartborden’. Deze LED-schoolborden bieden nog betere mogelijkheden voor ons onderwijs 
en leveren comfort op in het gebruik. Ruisende beamers en ander gedateerd ongemak behoren dan 
voorgoed tot het verleden. In de herfstvakantie worden deze nieuwe ‘Smartborden’ ook geplaatst in 
de groepen 3 en 4. 
 
Honden op het schoolplein niet toestaan 
Veiligheid op- en rondom onze schoolpleinen is een regelmatig terugkerend punt van aandacht in 
onze nieuwsbrieven. We willen u er opnieuw op wijzen dat het, vanwege veiligheid en hygiëne, niet 
is toegestaan om uw hond mee te nemen op het schoolplein.  
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‘Elk nadeel heb z’n voordeel’ – citaat Johan Cruijff  
‘Normaal gesproken’, toen er nog geen Coronavirus was in Nederland, speelden onze groepen 8 de 
musical in ‘De Oude School’ voor publiek. Daar werden kaartjes voor verkocht en er kon een 
beperkte hoeveelheid belangstellenden komen kijken.  
Dit jaar spelen de kinderen de musical ook in ‘De Oude School’: groep 8A op maandagavond 6 juli om 
20.00u, groep 8B op dinsdag 7 juli om 20.00u. Hierbij kan, vanwege de RIVM-maatregelen, geen 
publiek aanwezig zijn. Daarom hebben we de volgende oplossing bedacht: 
De musical van onze groepen 8 worden Live uitgezonden door Live-Online.nl. Dat betekent, dat 
iedereen die live mee wil kijken dat kan doen via de livestream van Live-Online.nl. Nog een voordeel 
is, dat je met één ticket (€ 7,50) met het hele gezin tegelijk kunt kijken! 
Hoe koopt u een ‘ticket’ om de live-uitzending te kunnen volgen?  
Dat doet u via een van de onderstaande links. Mocht u niet direct worden doorgeschakeld naar de 
website, kopieer dan onderstaande link en plak deze in uw browser.  
GROEP 8A: https://www.live-online.nl/content/stream/item/9/545  
GROEP 8B: https://www.live-online.nl/content/stream/item/9/547 
Als u op ‘Ticket kopen’ klikt, komt u bij een inlogpagina. Als u nog geen account heeft voor Live-
Online.nl klikt u op de knop ‘Account aanmaken’. Mocht u wel een account hebben, dan kunt u 
inloggen. Nadat u een account heeft aangemaakt kunt u daarmee inloggen en dan krijgt u een 
scherm voor u voor de ‘aankoop van uw ticket’. Als u dit scherm niet ziet, kunt u nog een keer op 
‘Ticket kopen’ klikken bij een van de bovenstaande links. Vervolgens gaat u naar de aankoop-pagina 
van uw ticket en na de iDeal-betaling komt de uitzending in uw eigen account te staan. Op de avond 
van de uitzending kunt u inloggen op uw account en dan staat daar de uitzending; die klikt u aan en 
dan kunt u kijken. We wensen iedereen die op (één van) deze avonden meekijkt heel veel kijkplezier 
en… Leerlingen van groep 8: Zet ‘m op en heel veel plezier bij het spelen van jullie musical!! 
 
Schoonmaak materialen groepen 1 en 2 
Op woensdag 8 juli a.s. worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Wilt u 
maandag 6 juli uw kind een stevige (plastic) tas meegeven voorzien van de naam van uw kind. 
Voorgaande jaren kwam u uw kind in de klas ophalen, maar dit jaar kan dat niet vanwege de 
Coronamaatregelen. De tassen worden naar buiten gebracht door de juf samen met uw kind.  
Voor de kinderen van groep 1-2B en 1-2E is dit dichtstbijzijnde deur bij de ingang van groep 4. 
Het materiaal graag aan de lucht laten drogen of droogdeppen, omdat de afbeelding er anders af 
gaat. Wilt u het speelgoed weer z.s.m. meegeven? Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Geen schoonmaakavond groepen 1-2 
Dit jaar organiseren wij geen schoonmaakavond i.v.m. RIVM-maatregelen. Dit wordt gedaan door de 
juffen en het schoonmaakbedrijf. 
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Lunchlokaal zoekt na de zomervakantie overblijfkrachten  
Het Lunchlokaal van onze school is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Zou je één of twee vaste 
dagen per week samen met een collega kinderen willen begeleiden bij het eten en spelen in hun 
middagpauze, meld je dan aan. Je eigen kinderen kunnen uiteraard kosteloos overblijven. 
We zijn ook op zoek naar invallers voor alle groepen. Als je niet een vaste dag kunt, maar wel 
regelmatig kunt invallen, dan kun je je ook aanmelden.  
Voor iedere overblijf-middagpauze ontvang je een vrijwilligersvergoeding van €12,50. 
Aanmelden kan bij onze overblijfcoördinator, Anna de Jong anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 
 
Belangrijke data 
29 juni: Rapporten groepen 3 t/m 7 gaan mee naar huis.  
29 juni t/m 01 juli: 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7.  
03 juli: Plakboeken groepen 1/2 en rapporten groepen 2 gaan mee naar huis.  
06 juli: Groep 8A speelt de musical om 20.00 uur (via Live-Online.nl te volgen). 
07 juli: Groep 8B speelt de musical om 20.00 uur (via Live-Online.nl te volgen). 
08 juli: Schoonmaakavond groepen 1/2.  
10 juli: Nieuwsbrief 20 en Kindernieuwsbrief staan op de website en wordt verspreid via  
             Mijnschoolinfo.  
13 juli: Groep 8A naar campus ’s Gravendeel, aansluitend barbecue en afscheidsavond (821). 
14 juli: Groep 8B naar campus ’s Gravendeel, aansluitend barbecue en afscheidsavond (821). 
14 juli: Laatste schooldag groep 5 t/m 8.  
16 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 4.  
17 juli t/m 29 augustus: Zomervakantie. 
 


