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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR 
Robert Joosten 

 

21 & 22 mei : Hemelvaartsdag & vrije dag (vrijdag noodopvang bij ‘t Nest) 

27 mei : Studiedag (deze dag is er noodopvang bij ‘t Nest) 

1 juni : 2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij 

 

Het lesrooster loopt tot 1 juni gewoon door: 

 

ma 18 mei di 19 mei wo 20 mei do 21 mei vr 22 mei 

groep 1 t/m 8 A groep 1 t/m 8 B groep 4 t/m 8 B vrij vrij 

ma 25 mei di 26 mei wo 27 mei do 28 mei vr 29 mei 

groep 1 t/m 8 A groep 1 t/m 8 B vrij groep 1 t/m 8 A groep 1 t/m 8 B 

 

vanaf 1 juni mogelijk nieuwe voorschriften. 

 

De volgende Samenspraak verschijnt op 19 juni 2020. 

 

 

WAT FIJN OM WEER IEDEREEN OP SCHOOL TE HEBBEN!  
Robert Joosten 

 

De vorige Samenspraak dateert van 28 februari! Dat is een hele poos geleden. Die Samenspraak stond 

vol met foto’s van Carnaval, een feest waarvan we met zijn allen genoten hebben. We wisten toen nog 

niet wat er op ons pad ging komen. 

 

Het wàs en ìs een bijzondere tijd: iedereen heeft op zijn eigen wijze de weg moeten vinden in het 

omgaan met de gevolgen van het Coronavirus. Langzaam komen er steeds meer lichtpuntjes, maar het 

blijft spannend; we blijven heel secuur zaken afwegen om met zijn allen gezond te kunnen blijven. 

 

Graag wil ik in deze Samenspraak mijn dank en respect uiten voor de wijze waarop kinderen, ouders, 

teamleden en partners als kinderopvang een groot aanpassingsvermogen hebben laten zien in de 

afgelopen weken. Eenieder heeft zich naar beste vermogen ingezet en vol energie gezocht naar goede 

opvang- en onderwijsmogelijkheden voor de kinderen. Stap voor stap, met wijsheid voor zover we dag 

voor dag, week voor week verder konden kijken. 
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Nu de school weer open is en wij de gezichten weer voor onze neuzen hebben, voelt dit voor het team 

heel positief; langzaamaan kunnen we weer “Samensprong zijn”. Reikhalzend kijken we uit naar het 

moment dat alle kinderen weer tegelijkertijd naar school kunnen komen. Hopelijk is dit op 1 juni al 

mogelijk. 

 

Hieronder is een sfeerimpressie geplaatst hoe het onderwijs er deze week op school heeft uitgezien. 

Nog niet alle kinderen konden er zijn: Lilian heeft hen met thuisonderwijs ondersteund. 
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BLIK OP DE AFGELOPEN TIJD EN EEN BLIK VOORUIT 
Robert Joosten 

 

Het team heeft, in nauw contact met de medezeggenschapsraad, informatie verzameld over het 

gegeven onderwijs in de afgelopen weken: vanuit kindgesprekken, ouderportaal-berichten, 

telefoongesprekken, videomomenten, digitale prikborden en een enquête. Deze laatste is voor 70% van 

de kinderen ingevuld. 

Naar aanleiding van al deze informatie, in combinatie met adviezen van deskundigen en onze eigen 

visie, hebben we zaken steeds bijgesteld binnen de mogelijkheden. 

 

Als team richten we ons nu vooral op het opstarten van het onderwijs in de klas. Op welke wijze geven 

we het onderwijs het beste vorm? Kinderen moeten wennen, net als na de zomervakantie moet de 

groep weer vorm krijgen. Er is de afgelopen week ruimte geweest om ervaringen te delen. Fijn was het 

om te merken “dat kinderen graag weer gewoon flink aan het werk wilden gaan”.  

Wij proberen door het geven van veel korte instructies snel beeld te krijgen waar kinderen nu staan in 

hun ontwikkeling. Van hieruit kijken we welk programma we tot aan de zomervakantie gaan geven en 

daarna. De voorbereidingen voor het komende schooljaar zijn in volle gang. 

 

Graag informeren we jullie als ouders over ons huidige beeld van de ontwikkeling van jullie kind(eren), 

nu ze weer op school zijn, en de ontwikkeling in de afgelopen tijd ten tijde van het uitgereikte rapport. 

Ook zijn we benieuwd naar het beeld van jullie als ouders. De planning verschijnt zo gauw mogelijk. Met 

het team bereid ik de gespreksinhoud en -vormen voor op 27 mei. Ook hier moeten we kijken naar de 

adviezen en voorschriften van de RIVM. 

 

Ik hoop dat de positieve trend, die steeds meer zichtbaar wordt, zich verder voortzet. Zo krijgen we ook 

ruimte om het Samen van de Samensprong, waar we trots op zijn, weer te kunnen vieren. 

 

 

MEUBILAIR 
Robert Joosten 

 

Een hele poos geleden hebben we als team 

gekozen voor een nieuwe inrichting van de 

groepen. Komende 3 dagen komen er nieuwe 

leerlingtafels en -stoelen in combinatie met kasten 

voor de groepen. In een volgende fase vervullen we 

nog wensen richting de aankleding van de hal en 

keukenblokken.  

Het oude meubilair is geschonken aan een startende school in Oekraïne.  
 

 

                                                                         


