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Nieuwsbrief 29 mei 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de zeventiende nieuws-
brief van het schooljaar 2019-2020. 

  
Weer op school! 
Wat fijn dat alle kinderen weer op school 
zijn! We zijn deze weken op school gestart 
net als na een zomervakantie. We besteden 
veel aandacht aan groepsvorming en hoe we 
met elkaar omgaan. De leerkrachten hebben 
de afgelopen weken een beeld gekregen van 
het niveau van de leerlingen en stemmen 
daar het aanbod voor de komende weken tot 
de zomervakantie op af. De nadruk zal deze 
weken naast de sociaal-emotionele ontwik-
keling liggen op de basisvakken zoals lezen, 
taal en rekenen.  

  
 
Pinksteren 

 
 
't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
wij zijn niet meer alleen. 
 
Wij gaan op weg, de wereld rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot mond, 

voor ieder te verstaan. 
 
De wonderen zijn om ons heen, 
ze waaien op de wind. 
't Is feest vandaag, voor iedereen: 
een nieuwe tijd begint! 
 

  
Groep B 
Wat is het toch weer fijn om bijna al je klas-
genoten weer te zien. 
De kinderen zijn weer volle bak aan de slag! 
In de middag nog een keertje rekenen? Dat 
kunnen ze gewoon. 
 

 
 

  
 
Buiten gymles 
Sinds vorige week gymmen we buiten en om-
dat een half uur zo voorbij is beginnen we di-
rect. We maken als eerst een afspraak over 
wat je kunt doen en kunt leren.  Daarna kun 
je vragen stellen of een idee bespreken. Veel 
van jullie hebben de afgelopen tijd lekker bui-
ten gespeeld en weten precies wat ze leuk 
vinden. Heb je daarom een leuk idee vertel 
het dan aan mij of de Juf. Dan hoor ik het 
vanzelf. Het viel mij op dat kinderen met slip-
pers vaker last hebben van hun voeten. Trek 
daarom op dinsdag en vrijdag stevige schoe-
nen aan zodat bv. voetballen of een tik spel 
geen kapotte voeten en/of kleerscheuren op-
levert.  
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Tot zover de gymles buiten en tot snel!  
Groeten meester Sander. 
 

 
  

Groep C 
Sinds deze week zijn we weer met de hele 
klas op school. 
Na weken van thuisonderwijs en een vakan-
tie is dat natuurlijk weer even wennen. 
Het is natuurlijk ook wel weer erg leuk om el-
kaar na zo’n lange tijd  te zien. 
En ook vinden we  ons ritme weer. 
Het werken aan taken is al snel weer opge-
pakt.  
Daarbij ziet het er in de school en klas net 
even anders uit dan toen we in maart naar 
school gingen. Ook daar heeft iedereen zijn 
weg in gevonden. Al is dat afstand van elkaar 
houden wel een uitdaging. 
De gymlessen gaan gelukkig ook door, in aan-
gepaste vorm uiteraard. 
We gymmen nu buiten op het plein. Meester 
Sander bedenkt iedere keer weer leuke op-
drachten die we buiten kunnen doen. 
Gelukkig zit het weer mee en genieten we 
ondertussen ook van de zon. 

 
 

 
 

  
 
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 

Dinsdag 14 juli Afscheidsavond groep 8 

Woensdag 15 juli Wisselmoment 

20 juli t/m 28 au-
gustus 2020 

Zomervakantie 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Veldhorst en Bianca de Zoete 
 


