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Nieuwsbrief 19 

25 juni 2021 

 

Versoepelen Corona-maatregelen 

Vanaf aanstaande maandag is het dragen van mondkapjes binnen en buiten de school niet langer 

verplicht. Wel blijft het belangrijk om 1,5 meter afstand te houden tussen volwassenen. We vragen 

de leerlingen van de groepen 7/8 een mondkapje beschikbaar te hebben op school, voor die situaties 

waar 1,5 meter afstand houden tot volwassenen niet mogelijk is. Kinderen hoeven, zoals u weet, 

onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

Op het schoolplein zullen we de cohorten en 'bubbels' niet langer handhaven. Binnen de school doen 

we dat wel; we houden de groepen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. Dit doen we omdat we in 

geval van een besmetting in een van de groepen willen voorkomen dat er meerdere groepen in 

quarantaine moeten. 

 

Groepsindeling 2021-2022 

Gisteren heeft u via Parro de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar ontvangen.  

 

Inspectiebezoek 

Gisterenmiddag kregen we als school bezoek van de Inspecteur van het Onderwijs, Dhr. Molenaar.  

In Nederland brengt de inspectie in deze periode een bezoek aan 200 basisscholen om met de 

directeur-bestuurder, de directeur, de intern begeleider en de leerkrachten in gesprek te gaan over 

de impact die de periode van schoolsluiting door Corona heeft gehad op het welbevinden van 

kinderen en medewerkers van de school. Alle kinderen van de groepen 7 en 8 hebben (anoniem) een 

vragenlijst ingevuld met vragen over het welbevinden van de kinderen tijdens de periode van 

schoolsluiting en afstandsonderwijs.  

We hebben Dhr. Molenaar in deze gesprekken verteld over de gevolgen die we hebben ervaren door 

het plotseling opnieuw sluiten van de school, de organisatie van het onderwijs op afstand en de 

organisatie van de noodopvang. Ook is aan de orde gekomen dat de impact van deze schoolsluiting 

voor onze leerlingen, de ouders en de medewerkers van de school, opnieuw enorm is geweest. Het 

was fijn om onze ervaringen te kunnen delen en van de Inspecteur complimenten te mogen 

ontvangen voor de inhoud en organisatie van het lesaanbod, de goede samenwerking binnen ons 

team, de behaalde leerresultaten en de zorg voor de leerlingen als er extra hulp nodig was. De 

resultaten van de schoolbezoeken aan deze 200 basisscholen worden meegenomen in het jaarlijks 

verslag van de onderwijsinspectie ‘De staat van het onderwijs’. Er volgt dus geen beoordeling per 

school. 

Juf Hilde met verlof 

Na de zomervakantie gaat juf Hilde met zwangerschapsverlof. We wensen juf Hilde een heel goed 

verlof toe en we zien uit naar het geboortekaartje! Juf Marlies zal juf Hilde na de zomervakantie gaan 

vervangen.  
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Juf Helene 

Op onze school werken wij met een staf. Deze staf is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van 

de school en bestaat uit 3 bouwcoördinatoren, een intern begeleider en de directeur. Juf Helene de 

Klerk is de afgelopen 22 jaar staflid geweest op onze school. Zij was jarenlang eindverantwoordelijk 

voor onze middenbouwgroepen. Het afgelopen jaar hebben we goed nagedacht over de 

taakverdeling binnen onze school. Na zorgvuldig overleg hebben we besloten niet langer met 3, maar 

met 2 bouwcoördinatoren te gaan werken. We gaan de school dus organiseren in een onder- en 

bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1 t/m 3 en de bovenbouw uit de groepen 4 t/m 8. 

Dit betekent dat we afscheid nemen van juf Helene als staflid. Gelukkig blijft zij wel als leerkracht aan 

onze school verbonden. We willen juf Helene bedanken voor al die jaren in de staf. Achter de 

schermen van onze school heeft zij een heel grote bijdrage geleverd aan onze schoolorganisatie, de 

ondersteuning van de leerkrachten en de inhoud van ons onderwijs. 

 

Oranjedagen groepen 5/6 en 7/8 

Juf Anky zal komend jaar helaas stoppen met de lessen voor de Oranjedagen in de groepen 5 en 6. 

We willen juf Anky bedanken voor alle mooie en boeiende lessen die zij heeft gegeven. Juf Marlies 

zal deze lessen voor de groepen 5 en 6 gaan overnemen.  

Ook juf Angelique zal komend jaar stoppen met de lessen voor de Oranjedagen in de groepen 7 en 8. 

Juf Tineke van der Ven zal deze lessen gaan overnemen. Juf Tineke is vanaf komend schooljaar de 

intern begeleider van de cbs Oranje Nassau.  

 

Afspraken halen/ brengen na de zomervakantie 

De periode rondom Corona heeft ons op school veel beperkingen opgeleverd, maar ook nieuwe 

inzichten gebracht. Zo hebben we als school gemerkt dat de kleutergroepen heel goed zelfstandig 

naar hun klaslokaal kunnen lopen. De kinderen blijken goed in staat zelf hun jas uit- en aan te doen 

en kunnen hun tas heel goed zelf opruimen. De rust in de gangen bij binnenkomst in de school en de 

aandacht die de leerkrachten op dat moment aan de kinderen kunnen geven, zijn grote winstpunten 

gebleken in de afgelopen maanden. We hebben daarom, in samenspraak met onze MR, besloten om 

de afspraken rondom het brengen en halen ook na de zomervakantie te handhaven. Alle kinderen, 

ook de kleuters, komen dus zelfstandig de school binnen. De kinderen nemen bij de deur van de 

school afscheid van hun ouders of verzorgers. 

Natuurlijk begrijpen we dat het voor ouders erg leuk is af en toe even een kijkje te kunnen nemen in 

de klas. Daarom zullen we met ingang van komend cursusjaar op iedere eerste woensdag van de 

maand alle ouders na schooltijd de gelegenheid geven even een kijkje te komen nemen in de groep. 

U kunt dan het werk van uw kind bekijken en in de hogere groepen de schriften inzien. Voor ouders 

die op woensdag werken, mag in overleg met de leerkracht een ander moment worden 

afgesproken.  

Om het in- en uitgaan van de school goed te laten verlopen en de rust in de gangen en in de 

trappenhuizen te waarborgen, spreken we ook voor komend jaar vaste in- en uitgangen af per groep. 

Alle kleutergroepen, de groepen 1/2, komen binnen via het schoolplein, bij de deur bij de 

schommels. De kinderen van groep 2/3 en groep 3 komen binnen bij de deur van het hoofdgebouw, 

schuin tegenover de buitentrap van de Bonbondoos.  

De kinderen van de groepen 4 komen binnen bij juf Maureen. De kinderen van de groepen 5 t/m 

8 komen binnen via de vaste deur die juf of meester aan het begin van het jaar afspreekt met de 

kinderen.  

Als u bijzonderheden heeft, die u voor schooltijd wil doorgeven aan de leerkracht, dan kunt u gebruik 

maken van de Parro-app, of via juf Maureen een bericht achterlaten.  
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Schoonmaak materialen groepen 1 en 2  

Op woensdag 7 juli a.s. worden er weer materialen meegegeven om thuis schoon te maken. Wilt u 

maandag 5 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 1-2C is dit dichtstbijzijnde deur bij de ingang van groep 4. Groep 1-2 A 

en groep 1 D gaan uit via de kleuteringang. 

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 

leerkrachten en het schoonmaakbedrijf. 

 

Schoolreis  

Ook volgend schooljaar hopen we met de groepen 3 t/m 7 weer op schoolreis te gaan. Dit zal zijn op 

donderdag 23 september.  

De groepen 3 en 4 gaan naar Plaswijckpark in Rotterdam, waar de kinderen zich de hele dag kunnen 

vermaken in de Speelwijck, de Dierenwijck en de Wandelwijck. De groepen 5, 6 en 7 gaan naar 

attractiepark Duinrell in Wassenaar. Dit mooie park is dé plaats om te genieten van rustige, leuke en 

spannende attracties voor groot en klein. Mochten er nog begeleiders nodig zijn dan hoort u dit van 

de leerkracht van uw kind(eren). Verdere informatie volgt in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe 

schooljaar. Wij hebben er nu al zin in! 

Lunchlokaal zoekt overblijfkrachten voor de Johan Frisoschool 

De overblijf van de Johan Frisoschool is op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor de maandag, 

dinsdag en/of donderdag. Heb je tijd om één of twee vaste dagen per week samen met een andere 

overblijfkracht de kinderen te begeleiden bij het eten en spelen in hun middagpauze, dan horen wij 

dat graag! Je eigen kinderen kunnen uiteraard kosteloos overblijven. Een jonger broertje of zusje 

mag meegenomen worden naar de overblijf. We zijn ook op zoek naar invallers. Voor iedere 

gedraaide overblijf beurt ontvang je een vrijwilligersvergoeding van € 12,50. Aanmelden kan bij onze 

overblijfcoördinator, Anna de Jong, anna@lunchlokaal.nl of 06-34490760. 

 

Belangrijke data: 

28 juni t/m 2 juli: 10-minutengesprekken groep 1 t/m 7. 

28 en 29 juni: Schoolkamp groep 8b. 

29 en 30 juni: Schoolkamp groep 8a. 

01 juli: Musical en afscheidsavond groep 8b op het Insula Collega Koningstraat. 

02 juli: Musical en afscheidsavond groep 8a op het Insula Collega Koningstraat. 

02 juli: Rapporten groepen 2 en plakboeken groepen 1/2 mee naar huis. 

09 juli: Nieuwsbrief 20 en Kindernieuwsbrief staan op de website en wordt verspreid via Parro. 

13 juli: Verrassing voor de groepen 8. 

14 juli: Laatste schooldag groepen 8. 

15 juli: Laatste schooldag groepen 1 t/m 7. 

16 juli: Begin zomervakantie voor de leerlingen. 


