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Nieuwsbrief 15 mei 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de zestiende nieuwsbrief 
van het schooljaar 2019-2020. 

  
Kind op maandag 
We lezen deze weken verhalen over koning 
Salomo. Hij mocht één ding aan God vragen. 
Hij koos niet voor rijkdom of een lang leven, 
maar voor wijsheid. Het was het begin van 
een ‘koninklijke’ carrière. De koning kreeg zo-
veel wijsheid, dat het hele land ervan op-
bloeide. Daardoor kreeg hij ook de rijkdom 
waar hij niet om gevraagd had er nog bij. Uit 
verre landen kwamen mensen zich vergapen 
aan zijn rijkdom, zoals de koningin van Seba. 
Koning Salomo was een wijze rechter, hij liet 
een tempel en een paleis bouwen en had al-
les wat een mens zich maar kon wensen. 
Maar hij wilde nog meer: Hij boog zich neer 
voor andere goden dan de God van Israël. 
Daardoor had zijn koningschap uiteindelijk 
geen toekomst. 
 
 
 

 

Weer naar school 
Wat fijn dat afgelopen maandag de school 
weer kon starten. Deze week en komende 
week gaan de kinderen om de dag naar 
school. Op school  oefenen we met elkaar 
hoe we 1,5 meter afstand kunnen houden tot 
de volwassene, waar we lopen op school, het 
regelmatig wassen van de handen. Op school 
worden veel hygiënemaatregelen getroffen: 
zo worden de tafels iedere dag schoonge-
maakt, de deurknoppen e.d. worden meer-
dere keren per dag schoongemaakt, gebrui-
ken we papieren handdoekjes na het handen 
wassen.  
Aan u als ouders willen we nogmaals vragen 
niet te vroeg naar school te komen om op-
stopping voor het hek te voorkomen.  De kin-
deren nemen afscheid bij het hek. Voor het 
ophalen van de leerlingen staan kruisjes op 
de tegels zodat u ook bij het wachten om 
15.00 uur afstand kunt houden. De schoolaf-
spraak is dat de collega’s afstand houden tot 
volwassenen. We begrijpen natuurlijk dat u 
af en toe de leerkracht wilt spreken, we vra-
gen u of u dan na schooltijd wilt bellen of 
mailen. 
 
Trakteren 
In het kader van Corona hebben we de vol-
gende afspraken gemaakt rondom het trakte-
ren als er een leerling jarig is geweest. 
 
- De kinderen die jarig zijn (of zijn geweest) 
mogen trakteren in de groep , mits de trakta-
tie verpakt is. 
- Als de kinderen een traktatie mee hebben 
voor de leerkracht, dan mag deze op tafel in 
de personeelskamer gelegd worden samen 
met de kaart die we dan kunnen tekenen. 
 
 
Boeken inleveren 
In de afgelopen maanden hebben we in goed 
vertrouwen boeken mee naar huis gegeven. 
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Dit zijn boeken uit de schoolbibliotheek en 
methodeboeken. De boeken zijn nu weer 
dringend nodig op school. We verzoeken u 
deze boeken zo snel mogelijk weer in te leve-
ren. 
  
Verkouden of koorts? 
Ik herhaal het voor de zekerheid nog een 
keer. Maar als uw kind verkoudheids- 
klachten heeft of koorts dan kan uw kind niet 
op school komen.  
 
School weer volledig open? 
School weer volledig open op 25 mei? 
Het is ons voornemen om maandag 25 mei 
alle leerlingen weer op school op te vangen. 
Ik loop daarbij iets vooruit op de evaluatie 
van deze week met het team en het besluit 
dat op dinsdag 19 mei door het directiebe-
raad wordt genomen. Mocht onverhoopt iets 
anders worden besloten, dan hoort u dit zo 
spoedig mogelijk. 
 

  
AnneMarie Kuijs                              
Extern Vertrouwenspersoon Ongewenste 
omgangsvormen en Integriteit 

Graag wil ik me aan 
jullie voorstellen als 
jullie nieuwe ex-
terne vertrouwens-
persoon.  
Ik ben er voor me-
dewerkers, leer-
lingen en hun ou-
ders / verzorgers. 

 
Heb je te maken met ongewenste omgangs-
vormen, denk aan pesten, negeren, intimida-
tie (verbaal, fysiek, seksueel) of met misstan-
den binnen de scholen van EduCare dan kun 
je mij in vertrouwen benaderen.  
 
Fijn dat ik in deze rol iets mag beteken voor 
jullie organisatie, voor de medewerkers, de 
ouders en de leerlingen van Educare.  
Mochten jullie meer willen weten over of van 
mij, mail of bel me gerust. 
Weet dat je welkom bent! 
 

Hartelijke groet 
AnneMarie Kuijs 
 
Extern vertrouwenspersoon Ongewenste om-
gangsvormen en Integriteit 
Email: annemariekuijs@am2change.nl 
Tel: 06 13046127 
www.am2change.nl 

  
 
 
 

Data 
Dinsdag 30 juni of 
donderdag 2 juli 

ouderavond 

woensdag 1 juli Studiedag- de kinderen zijn vrij 

vrijdag 10 juli Studiedag de kinderen zijn vrij 

15 juni Wisselmoment 

20 juli t/m 28 au-
gustus 2020 

Zomervakantie 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
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