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Hoe nu verder 
Deze nieuwsbrief was eigenlijk al klaar om verstuurd te worden toen de scholen gesloten 
werden.  
Wij hebben getwijfeld, maar wij versturen deze nieuwsbrief met een enkele aanpassing, 
toch.  
Wij willen u zo goed mogelijk informeren en daar horen de leuke dingen van voor de 
Coronacrisis ook bij.  
Wij weten niet hoe lang de scholen gesloten blijven. Wij hopen onze kids en u zo spoedig 
mogelijk weer in school te zien. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij u informeren.  
 

Lieve reacties 
Iedereen op school werkt extra hard in deze periode. Ook kinderen en ouders hebben het 
zwaar.  
Wij zijn er wel trots op hoe wij met elkaar de klus klaren. Wij willen alle ouders en kinderen 
bedanken voor de  lieve kaartjes, mailtjes, cadeautjes die naar school gebracht zijn. Dit 
waarderen wij heel erg.  
 

Nieuwe huisstijl 
Dit is de laatste nieuwsbrief in deze vormgeving. De volgende nieuwsbrief zal er heel anders 
uitzien. Hieronder een voorproefje: 
 

 
 

Roostervrije week 22 t/m 26 juni 2020 
Wij weten nog niet wanneer de scholen weer open gaan. In de week van 22 juni zijn de 
kinderen weer vrij. Dan is een roostervrije week ingepland. Met de MR zullen wij overleggen 
of wij de school toch en aantal dagen in die week zullen openen. Op maandag 22 juni heeft 
het team een studiedag. Dan is de school zeker gesloten. Heeft u al wat gepland voor die 



week en kan deze activiteit, ondanks het coronavirus, doorgaan. Dan is dat natuurlijk geen 
probleem. 
 

Meivakantie 
In de meivakantie is er geen school. Wij zien dat als vakantie. De kinderen die in de huidige 
opvang zitten, kunnnen daar in de meivakantie waarschijnlijk ook gebruik van maken.  
Er hoeft dan geen schoolwerk gemaakt te worden. Wij zullen nog wel wat websites, 
gezellige opdrachten en filmpjes doorsturen voor leuke activiteiten in de vakantie.  
 

Schoolreis 
De schoolreis op 29 mei kan niet doorgaan. De attractieparken zijn in ieder geval tot 1 juni 
dicht. Het zal afhangen van de richtlijnen van de rijksoverheid wat wij wel mogen 
organiseren voor onze leerlingen. Zodra wij wat weten, zullen wij dat meedelen. Heeft u de 
schoolreis al betaal, dan zullen wij in overleg met de ouderraad kijken hoe wij hiermee 
omgaan. Dat zal ook afhangen van wat nog wel mogelijk is na 1 juni.  
 

 
Koningsspelen 
Koningsspelen op 24 april gaan door het coronavirus niet door.  
 

 
Iep toets schoolverlaters 
Minister Slob van onderwijs heeft besloten dat er geen eindtoets afgenomen zal worden in 
het (speciaal) basisonderwijs. Er komt dus geen Iep-eindtoets, zoals wij eerder wel 
aangekondigd hadden. Voor onze kinderen is dit geen probleem. Alle definitieve 
schooladviezen zijn al gegeven.  
 

Even voorstellen 
 
Sharon Knops 
Sharon Knops is na de voorjaarsvakantie begonnen de Zebra groep. Zij volgt Julia op. 
Hieronder stelt zij zich aan jullie voor: 
Hallo, mijn naam is Sharon Knops, 35 jaar. 
Samen met mijn man en 2 dochters van 8 en 4 jaar woon ik in Wateringen. 
Ik vind het leuk om samen met het gezin en/of vrienden gezellige activiteiten te 
ondernemen. 
Met veel passie heb ik de afgelopen 15 jaar gewerkt bij Ipse de Bruggen. De laatste 3 jaar 
werkte ik op een zorg- onderwijsgroep. Een gecombineerde groep van Ipse de Bruggen en 
Enver. 
Op deze groep leerden wij de kinderen op een speelse manier de schoolse vaardigheden. 
Ik vind het belangrijk dat kinderen onderwijs krijgen dat bij hun past. 
Vanaf maart zal ik gaan beginnen bij mijn nieuwe baan, bij Enver. 
Ik kijk erg uit naar het werken op de onderwijs-zorg groep (Zebra’s) en de samenwerking 
met de Kameleon. 
 

Verkeersexamen 
De verkeersexamens, zowel theorie als praktijk gaan door het coronavirus niet door. Als de 
school weer open gaat, wordt er natuurlijk wel verkeer gegeven. Dit schooljaar komt er geen 
nieuwe datum voor het verkeersexamen.  
 

Volgend schooljaar 
Dit schooljaar zijn er al 37 leerlingen bij ons op school gestart. Inclusief verhuizingen gaan 
er dit schooljaar ongeveer 30 leerlingen van school af. Volgend schooljaar starten wij dan 
ook weer met 11 groepen.  De sollicitatie procedure voor een adjunuct- directeur is in volle 
gang. Nettie Meijer gaat in de zomervakantie met pensioen. Voor de zomervakantie nemen 
wij op en gezellige manier afscheid van haar.  
 



Woensdag Gruitdag (groente en/of fruit)  
Vergeet niet op woensdag (snoep) groente of fruit naar school mee te geven als de school 
weer begint. Op een andere dag is dat ook prima maar woensdag is onze Gruitdag. 
 

Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8  
Groep 7/8 heeft op 11 maart meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi. Er werd drie keer 
gelijk gespeeld. De laatste wedstrijd was er de mogelijkheid om te winnen. De bal ging er 
steeds net niet in. Al met al een leuke middag. Helaas is het schoolvoetbaltoernooi van 
groep 5/6 afgelast door het coronavirus.   
  

Schoolapp  
Heeft u geen schoolapp. Download deze dan vanuit de “Store”. U krijgt dan wekelijks of 
vaker een berichtje, soms met foto, van de leerkracht. Ook kunnen wij u snel pushberichten 
sturen. Uiteindelijk zullen wij ook de mail via de schoolapp versturen.   
 

Nieuws vanuit de Kanjercoordinator 
Na de projectweken van Lekker Fit zijn alle klassen weer 

begonnen met de lessen en oefeningen die we beschreven 

hebben in de groepsplannen.  

Helaas is daar de coronacrisis tussendoor gekomen. Een deel 

van de vragenlijsten die horen bij Kanjer zijn afgenomen.  

Hoe wij hier dit schooljaar mee verder gaan zullen wij nog 

bespreken. Als wij weer open gaan, starten wij natuurlijk weer met onze Kanjerlessen. Juist 

in deze tijd kunnen  wij deze lessen goed gebruiken.  

 

Groeten, Hanneke Klop 

Kanjercoördinator en leerkracht groep Geel 

Nieuws vanuit de Kinderraad 

U heeft de kinderen van de kinderraad kunnen zien op de projectavond! Wat hebben ze 

hard gewerkt! Stacey heeft alle speurtochten uitgedeeld, dus zij had het druk! Noah, Leroy 

en Barry hebben ons verwend met heerlijke smoothies! Eddy heeft de speurtochten 

nagekeken en de cadeautjes uitgedeeld. Jay deelde potloden uit en heeft ons allemaal, 

verkleed als ananas, welkom geheten. Jennifer was ook heel stoer: zij gaf eerlijk toe dat ze 

liever zelf de speurtocht zou maken, dan een klusje te doen. De kinderen van de kinderraad 

zijn dus Kanjers! 

In de coronaperiode komt de door de Kidsraad bestelde stoere twee persoonsskelter 

binnen. Houd Facebook in de gaten. Zodra de skelter binnen is, zie je dat op Facebook.  

Groetjes van de Kinderraad: Stacey, Jennifer, Noah, Eddy, Leroy, Barry, Jay en juf Hanneke 

 

Schoolvakanties en roostervrije of studiedagen 2019 – 2020 
 

 
Meivakantie ma 27-04-2020 t/m vr 08-05-2020 
Hemelvaartvakantie do 21-05-2020 t/m vr 22-05-2020 
Pinksteren ma 01-06-2020    
Roostervrije dagen leerlingen vrij ma 22-06-2020 t/m vr 26-06-2020 
Roostervrije dag leerlingen vrij vr 17-07-2020    

Zomervakantie ma 20-07-2020 t/m vr 28-08-2020 
      



Schoolvakanties 2020 - 2021 
Herfstvakantie ma 19-10-2020 t/m vr 23-10-2020 
Kerstvakantie ma 21-12-2020 t/m vr 01-01-2021 
Voorjaarsvakantie ma 22-02-2021 t/m vr 26-02-2021 
Paasweekeinde vr 02-04-2021 t/m ma 05-04-2021 
Meivakantie ma 26-04-2021 t/m vr 07-05-2021 
Hemelvaartvakantie do 13-05-2021 t/m vr 14-05-2021 
Pinkstervakantie ma 24-05-2021    
Zomervakantie vr 27-08-2021 t/m vr 19-07-2021 

Inloopochtenden 
Als de school weer is opgestart, gaan de inloopochtende misschien nog niet door.  
De inloopochtenden voor het schooljaar 2019-2020 zijn op de volgende dagen. U hoort nog 
of zij doorgaan.  
     
Ma  18 mei  2020 Inloopochtend 8 
Wo  17  Juni 2020 Inloopochtend 9 

 

Wij hebben afscheid genomenvan juf Julia. Juf Julia gaat 
werken binnen de ambulante tak van Enver. Door de 
coronacrisis nemen wij op een later tijdstip met de kinderen 
afscheid van juf Julia. Ook verwelkomen wij de nieuwe juf 
Sharon Knops – Lubis, zij heeft de taken van juf Julia 

overgenomen. 

Nieuws uit groep Wit 
Wat was het voor de coronacrisis toch gezellig in de groep. We hebben er weer nieuwe 
kinderen bij gekregen en de groep word steeds groter. Rupsje nooitgenoeg is bij ons wat 
ziek geworden en daarom zijn wij na de vakantie gestart met het thema ziek zijn. We 
hebben 2 weken leuk rondom het thema gespeeld in het ziekenhuis. Helaas was er een raar 
vervelend virus met de naam Corona gekomen, waardoor we alles weer moesten opruimen 
van de juf en niet meer naar school kunnen. Helaas kunnen we dit thema niet op school of 
in de klas doen. Alle kinderen gaan nu met hun mama's en papa's thuis aan de slag. 
Uiteraard ben ik heel nieuwsgierig wat ze thuis allemaal maken, bespreken en doen. Sturen 
jullie soms wat foto's door. Hopelijk zien we alle kinderen snel weer op school. 

Nieuws uit groep Paars 
We hebben een nieuwe leerling in groep Paars. Hopelijk is hij snel gewend. 
Met lezen werkten wij voor de coronacrisis in Kern 6 en met rekenen in Blok 4. Nu is 
iedereen met het thuisonderwijs goed aan de slag. 
Omdat er nu verder niet veel nieuws te melden is volgen er wat leuke uitspraken uit groep 
Paars: 
 
Prietpraat in groep Paars 
"Juf, ik moet morgen naar het ziekenhuis, omdat mijn neus niet goed snurkt. " 
 
Kind: "Ik heb vanmorgen een korrel zand gegeten." 
Juf: "Korrel zand? Mensen eten toch geen zand?" 
Kind: "Nee! Zo'n broodje!" 
Juf: "Oh! Een croissant!"  
 
We lopen naar de gym. In de verte zien we de zon net boven de wolken uitkomen. 
Een van de kinderen zegt: "Kijk juf, dat is de zon zijn ondergang!" (zonsondergang) 
 



We hebben het tijdens het project over gezonde voeding. Juf heeft verteld waarom 
bruinbrood gezonder is dan witbrood.  
Een dag later zegt een van de kinderen: "Mijn oma is doodgegaan. Maar niet door te weinig 
vezels. Ze stond bruinbrood te bakken toen ze doodging." 
Een van de kinderen reageert geschokt: "Is ze doodgegaan?! Ik heb gisteren ook een auto 
met een dood iemand gezien, in een doos!" 
 
Kind: "Juf, je klinkt schor?" 
Juf: "Ja, ik ben ook een beetje moe." 
Kind: "Welkom in mijn leven! Ik ben altijd moe!" 
 
Tijdens de rekenles zegt juf: "Probeer in je hoofd te tellen, niet hardop." 
Kind: "Ik tel niet in mijn hoofd, ik tel met mijn neus. Kijk zo, snuf, snuf, snuf. Dat is 3!" 
 

Nieuws uit groep Zilver 
 

Lieve ouders en kinderen, 
 
Wat is het allemaal lastig met het corona virus. 
Voor de school dicht ging waren wij ontzettend 
trots op onze jongens uit groep Zilver (we hebben 
een klas vol met jongens). We zijn gestart met de 
Nieuwsbegrip lessen en dat vinden de jongens 
enorm interessant! Met de rekenlessen hebben we 
geleerd wat een tangram is en zijn we druk bezig 
geweest met het maken van een tangram….wat 
waren dat leuke en leerzame lessen!  
Nu zijn wij enorm trots op de kids en de ouders. 
Met elkaar slaan wij ons door de Coronacrisis 
heen.  
 

Nieuws uit groep Goud 

Voor de coronacrisis was groep Goud weer hard aan het werk. Nu werkt iedereen thuis. 
Complimenten voor de manier waarop dat gebeurt.  

 
Buiten leren  
Groep Goud vindt het ontzettend leuk om bij een vak een 
buitenspel te doen. We gaan dan naar buiten om de les in de 
vorm van een spel te maken. Bij lezen, spelling of rekenen 
gaan we af en toe naar het schoolplein om daar het doel van 
de les te oefenen. Hopelijk komt het mooie weer er snel aan, 
zodat we wat vaker naar buiten kunnen om te leren!  
 

Lezen  
De kinderen zijn met lezen weer goed vooruitgegaan. Ze vinden het dan ook heerlijk om in 
hun biebboeken te lezen. Het allerleukste vinden de kinderen om tijdens het lezen een 
eigen plek in het lokaal te zoeken. Ze willen dan bijvoorbeeld onder hun tafeltje lezen, op de 
kast of op de juf haar stoel!  Tot de volgende nieuwsbrief!  
 
Groetjes, Juf Michelle & groep Goud 
 

Nieuws uit groep Blauw 



Het Lekker fit project was geslaagd. We hebben een 
super leuke kijkavond gehad en veel geleerd. In groep 
Blauw hebben wij de smaakmissie ‘drinken’ gevolgd. Wij 
moesten opzoek naar het superdrankje. Het superdrankje 
is het gezondst om te drinken. Zo hebben wij geleerd dat 
er in alle sappen en frisdranken veel suiker zit. Uiteindelijk 
kwamen wij erachter dat water en thee (zonder suiker) 
het gezondst zijn. Water kun je lekker maken door er 
verschillende stukjes fruit of groente in te doen. 
Voor de Coronaperiode heeft het erg gestormd. Tijdens 
het buiten spelen hebben wij lintjes meegenomen om zo onze eigen vlieger te maken. 
 
Groetjes 
 
Juf Michelle & groep Blauw 
 

Nieuws uit groep Rood 

De Cito's en rapportbesprekingen zijn achter de rug. Vol frisse moed en met plezier is 
iedereen aan de slag gegaan. Met groepsdoorbroken rekenen en lezen zijn weer nieuwe 
groepen gemaakt.  Nu ligt alles stil. Dat vinden wij heel vervelend. Wij missen de kids wel. 
Thuis wordt er toch hard gewerkt door de kinderen. Onze complimenten voor iedereen in 
het gezin.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
juf Marja en juf Marijke 
 

Nieuws uit groep Violet 
Het lijkt al weer zo lang geleden. We hebben een aantal weken judolessen gekregen op 
maandagmiddag. De laatste les was 2 maart, onze ouders mochten komen kijken, 
superleuk natuurlijk! 
Ook hebben we onze rapporten gekregen en we mogen allemaal heel trots zijn op ons zelf, 
wat een toprapporten. 
We hebben ook een nieuwe juf, zij heet juf Bianca. Ze is 2 maart bij ons in de klas 
begonnen, omdat juf Marleen met zwangerschapsverlof ging. Ze heeft eerst meegekeken 
om te zien hoe alles gaat in onze klas, en ze is steeds meer lessen gaan overnemen, dat is 
voor iedereen fijn!  
Nu is alles anders. Iedereen volgt thuisonderwijs. Gelukkig is er online er goed contact met 
alle kinderen. Juf Evelien, juf Bianca en natuurlijk ook juf Marleen missen de kanjers uit 
groep Violet wel.  
 
Veel groetjes,  
 
Groep Violet 
 

Nieuws uit groep Geel 
Het Lekker Fit! Project was heel leerzaam en is afgerond met een gezellige kijkavond. Het 
was leuk om te zien dat zoveel kinderen uit groep Geel deze avond met hun ouders, 
broertjes, zusjes en soms zelfs opa’s en oma’s bezocht hebben. 
Nu werken alle kinderen online vanaf huis. Best lastig soms, maar het is heel belangrijk om 
door te gaan met leren en lezen. Wij missen onze kids wel.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
De juffen van groep Geel. 



Nieuws uit groep Groen en groep Oranje 
Musical Plexat 
In overleg met elkaar is besloten dat we de musical dit jaar niet gaan opvoeren. Dat was 
geen makkelijk besluit. Met de onzekerheid over hoe lang de scholen dicht blijven, is het 
voor onze leerlingen niet meer mogelijk om de musical goed in te studeren. Ook zal onze 
prioriteit liggen bij het welzijn van de kinderen en het aanbieden van nieuwe leerstof als de 
leerlingen weer naar school komen. 
Nog een reden voor het niet door laten gaan van de musical ligt in het feit dat wij niet met 
zekerheid kunnen zeggen dat we half juli weer met groten getale in het Ei mogen zitten. Wij 
vinden het heel jammer, maar het is even niet anders. Hoe we het afscheid nu vorm gaan 
geven wordt nog overlegd. Wij zullen ervoor zorgen dat ook dit jaar de schoolverlaters op 
een bijzondere manier de school verlaten. Wij hopen dat de andere 
schoolverlatersactiviteiten wel door kunnen gaan.  
 

Nieuws uit groep Oranje 
Het project ‘Lekker Fit!’ is al weer een tijd geleden afgerond. We hebben veel geleerd over 
gezond zijn en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo hebben wij in groep Oranje geleerd 
hoeveel suiker er in verschillende producten zit, hoe ons lichaam voedsel verwerkt en wat 
gezond eten inhoud. De opkomst bij de kijkavond was geweldig!    
Iedereen is goed aan de slag met het thuisonderwijs. Juf Daisy en juf Sivia hebben veel 
contact met de leerlingen. Petje af voor de hardwerkende kids thuis.  
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