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Nieuwsbrief 12 juni 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 

Hierbij ontvangt u de achttiende 
nieuwsbrief van het schooljaar 2019-
2020. 

  
Voortgang schoolbezoek 

Inmiddels zijn de kinderen al weer ge-
wend alle dagen naar school te gaan. Er 

worden relatief veel kinderen ziek ge-
meld. Dat heeft te maken met de regel 
dat bij twijfel een kind thuis dient te 

blijven. Dat geldt voor neusverkoud-
heid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, moeilijk ademen, verhoging of 
koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen 
zij weer naar school.  

Als school houden we ons vast aan deze 
regel. Alleen wanneer een medicus an-

ders adviseert, zijn we bereid om 
daarin mee te gaan.  

Dit geldt ook voor de regel dat er onder 
schooltijd geen ouders op het plein of in 
de school mogen komen. Daarnaast 

zullen in en rond de school geen activi-
teiten ondernomen worden, die risico’s 

in zich dragen en niet strikt noodzake-
lijk zijn. 
Het bestuur heeft ons gevraagd onver-

kort aan deze afspraken vast te hou-
den; dit geldt ook voor alle hygiëne-

maatregelen.  

  
Speciaal voor 8c en 6c/7b 
Juf Esther zou ingaande de zomerva-
kantie zwangerschapsverlof ontvangen. 

De bedrijfsarts heeft haar echter drin-
gend geadviseerd om nu al te stoppen 

met lesgeven. Als je in de laatste fase 
bent van je zwangerschap, behoor je 
ook tot de risicogroepen. Gelukkig zijn 

we er in geslaagd om een oplossing te 
vinden. Op maandag zal vanaf 22 juni 

Juf Linda Timmer juf Esther vervangen 
in de groep van Martha/Esther. Op don-
derdag vervangt juf Marry juf Esther in 

de groep Marry/Esther. En op vrijdag 

komt juf Dominique juf Esther in deze 

groep vervangen. Juf Dominique is een 
oude bekende voor ons en de kinderen. 
Jarenlang werkte zij voor De Spring-

plank. Sinds augustus werkt zij bij onze 
buren (Mijnschool). We zijn blij dat we 

deze mensen bereid te dit werk te 
doen. Zo kunnen we het schooljaar 

goed afsluiten. 

  
Speciaal voor de Diamantjes 

Juf Willy zal voorlopig nog niet terugke-
ren bij de Diamantjes. Tot nu toe heeft 

juf Daniëlle haar op woensdag en vrij-
dag vervangen en juf Netty op donder-
dag. De vrijdag wordt nu teveel voor juf 

Daniëlle. Dit heeft tot gevolg dat vanaf 
19 juni op de vrijdagmorgen de kleuter-

groep Diamantjes geen school meer 
heeft. Het is heel lastig om ook voor 

deze groep nog een invaller te vinden 
en de groep heeft ook al heel wat leer-
krachten in dit schooljaar voorbij zien 

komen. We hopen dat de ouders begrip 
hebben voor deze maatregel.  

  
Schoolkamp en schoolreizen 

Het schoolkamp en de schoolreizen 
gaan definitief niet door. We laten ons 
daarbij leiden door de richtlijn: Scholen 

wordt dringend geadviseerd zeer terug-
houdend te zijn met groepsactiviteiten 

zoals schoolreisjes, schoolkampen, vie-
ringen, musicals en excursies. 

  
Een nieuwe gymmeester 
Juf Aukje heeft woensdag een kleine 

medische ingreep aan haar ogen onder-
gaan en kan daardoor tijdelijk niet wer-

ken. Haar stagiair Geert Petter neemt 
de lessen van haar over. Sinds vorige 
week is Geert volledig afgestudeerd als 

vakleerkracht gym aan de Calo te 
Zwolle. Geert neemt ook de lessen van 

juf Yolanda over, die vanwege het risico 
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op Corona nog steeds geen les kan ge-

ven.  

  
De ouderraad 
Dit schooljaar bestond de ouderraad uit 

nog maar twee leden. Inmiddels is de 
ouderraad weer redelijk op sterkte. On-
langs is Esther van Ark toegetreden. Zij 

is de moeder van Lucas en Aron. De 
overige leden zijn: Mariëlle Smit, Clau-

dia Fondse, Aline Last, Janita van de 
Brink en Emray Gültekin.  

  
Data 
 

24 juni Meesters- en juffendag 

26 juni 19e Nieuwsbrief 

26 juni Uitgifte 3e rapport 

29 juni, 
30 juni, 
2 juli 

Oudergespreksavonden. 
Hoe deze plaatsvinden 
wordt later bekend ge-

maakt. 

1 juli Voorlopige groepsindeling 

20-21. De kinderen hebben 
vrijaf.  

9 juli 20e Nieuwsbrief 

10 juli Studiedag: De kinderen 

hebben vrijaf. 

14 juli Afscheidsavond schoolver-

laters 

15 juli Kennismakingsmorgen 

nieuwe groepen en leer-
lingen 

15 juli 21e Nieuwsbrief 

17 juli  Laatste schooldag 

  
Met vriendelijke groet, 

Bert Veldhorst  

 


