
 

 

Darwinjournaal 18, 28 mei 2020 
 

 

AGENDA  

 

 

29 mei 2020 Groep 1-2 vrij 
01 juni 2020 2e Pinksterdag  
05 juni 2020 Groep 1-2 vrij 

 

INFORMATIE 

❖ SCHOOL VOLLEDIG OPEN 

 

Op 8 juni gaan alle basisscholen weer volledig open. 

Daarvoor zijn nieuwe protocollen nodig. De PO-raad is 

na de aankondiging van de heropening direct aan de 

slag gegaan. De protocollen worden gemaakt door de 

PO-raad in samenwerking met de vakbonden en andere 

betrokken partijen zoals ouderorganisaties en 

ministeries. Aan al deze betrokken partijen moeten de protocollen voorgelegd worden voor 

afstemming. Dat kost tijd. Wij hadden gehoopt dat de protocollen snel beschikbaar zouden 

zijn, zodat wij deze kunnen gebruiken om de heropening van Darwin vorm te geven. Op dit 

moment is het niet duidelijk wanneer wij de protocollen zullen ontvangen. We hopen dat 

we ze voor het weekend nog ontvangen en dat we dinsdag met het team aan de slag 

kunnen. 

Zodra wij meer informatie hebben over de volledige opening dan ontvangt u die informatie 

via de mail. 

 

❖ SCHOOLFOTOGRAAF 

Komende week ontvangt u de inlogcodes, zodat u zelf uw schoolfoto’s kunt bestellen. 



 

❖ PANNENSCHUUR 

Om de overstap van OBS Darwin naar BS den Akker voor te bereiden met de kinderen zijn er 
activiteiten gepland. Naast het gebruikelijke wisselmoment waarbij kinderen alvast even 
doorschuiven naar het lokaal van het volgende jaar en kennismaken met hun nieuwe juf of 
meester zijn er nog twee andere momenten ingepland waarop leerkrachten en leerlingen 
elkaar ontmoeten. 

o Op dinsdag 9 juni zullen de leerkrachten van BS den Akker als voorbereiding 
op de wisselmiddag, zichzelf al in de desbetreffende klassen van OBS Darwin 
voor komen stellen.   

o Op maandag 22 juni zullen de leerlingen van OBS Darwin en BS den Akker, 
per jaargroep elkaar op spelende wijze nogmaals ontmoeten op de 
speelplaats of in het park. 

Voor de kinderen die niet naar den Akker gaan komend schooljaar zal er op die momenten 
een passend programma zijn.  

Dit is de informatie die de ouders van den Akker vandaag verder hebben ontvangen: 
 
Op donderdagmiddag 18 juni staat tussen 13.15 en 14.15 uur onze welbekende ‘wisselmiddag’ op de 
agenda. Dit is een moment waarop de leerlingen op informele wijze kennismaken met de 
leerkracht(en) en leerlingen voor het schooljaar 2020-2021. 
  
Dit jaar is het een extra bijzondere editie, aangezien er in alle jaargroepen nieuwe leerlingen zullen 
instromen. Via deze schoolinfo heten wij ze alvast van harte welkom! 
  
Gr 1-2A: Mohammed, Lyn, Tijn, Mirza, Lieve, Maud, Lilly, Ruben, Joris, Bekan, Tijmen 
Gr 1-2B: Fedde, Donna, Jesse, Valerie, Megan, Gilles, Puk, Lars, Lieke, Yara, Walid, Nabhane 
Gr 3: Mirthe, Norha, Ibtissam 
Gr 4: Magfira, Yaman, Joost, Daya, Pieter, Issam, Talipcan, Steevy, Maud 
Gr 5: Mouayad, Puck, Youssef 
Gr 6: Pieter, Yenthe, Guus, Sam, Pepijn, Vince 
Gr 7: Feline, Tijme, Linda, Setayesh, Stijn  
Gr 8: Amalia, Amy K, Amy v.R. 
*onder voorbehoud van wijzigingen 
  
Aanvullende informatie: 

• De leerlingenaantallen zijn in het schooljaar 2020-2021  in alle groepen onder de 30. 
• Er is dit jaar geen interne verhuizing, alle jaargroepen blijven in het huidige lokaal zitten. 
• De kleuters die in de eerste zes weken van het schooljaar vier jaar oud worden, starten direct 

na de zomervakantie. Deze kleuters zijn van harte welkom tijdens het instroommoment. 
• Met de kleuters die later in het jaar jarig zijn, zullen voorafgaande aan de vierde verjaardag 

een aantal kennismakingsochtenden worden ingepland.  

Vriendelijke groeten, 

Team Darwin 


