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Nieuwsbrief 12 juni 2020 
 

Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de 18e nieuwsbrief van het 
schooljaar 2019-2020. 

  
Coronaperiode 
De afgelopen weken zijn we weer volledig 
naar school geweest. Het was fijn alle kin-
deren weer met elkaar in de klas te zien. 
We houden vast aan de Coronamaatregelen 
zoals rechts lopen in de gang, afstand hou-
den, tafeltjes  extra schoonmaken, veel han-
den wassen. Ook blijven we tot de zomer bui-
ten gymmen.  Ouders mogen nog steeds niet 
in de school. Het lukt gelukkig goed om wel 
contact te houden maar dan telefonisch of 
via online-meetings. Bel ons dus gerust! 
De ouderavond laten we wel doorgaan, maar 
op gepaste afstand. Wilt u liever bellen  of 
een online afspraak dan kan dat ook. 

 
De schoolreizen gaan definitief niet door. We 
laten ons daarbij leiden door de richtlijn: 
Scholen wordt dringend geadviseerd zeer te-
rughoudend te zijn met groepsactiviteiten zo-
als schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, 
musicals en excursies. 

  
Ouderraad 
De ouderraad zoekt ouders die het leuk vin-
den om mee te helpen. De ouderraad verga-
dert ongeveer 5 x per jaar. Tijdens deze ver-
gadering wordt meegedacht over het Sinter-
klaasfeest, Kerst, schaatsen, Pasen, Konings-

dag, afscheid groep 8- 
vooral over hoe de 
ouderraad de school 
deze dagen kan hel-
pen/ ondersteunen. 

Bij alle activiteiten worden de hulpouders na-
tuurlijk ook ingezet. 
Wilt u meer weten vraag dan om informatie 
aan Yolanda      (moeder Suzanne), Ancell 
(moeder Mees) of Marleen  
(moeder Josua). 
 
 
Groep A,  

Circuit 

’s Middags maken 

wij tijd voor spe-

lend leren. De 

spellen uit het cir-

cuit hebben we 

eerst klassikaal 

geoefend en nu 

kunnen we die in een cir-

cuitvorm spelen. Zo herha-

len we de stof op een 

speelse wijze en daarnaast 

oefenen wij met winnen en 

verliezen. Want het liefst 

win je natuurlijk een spelle-

tje .  

 

 

Thema ‘de Schat’ 
In groep A zijn wij gestart met het 
thema ‘de Schat’.  
Dit thema zijn wij gestart met het ma-
ken van een schatkaart.  
De kinderen hebben na het kleuren met 
een theezakje de schatkaart ‘geverfd’. 
De juf heeft met een aansteker alle 
randjes weggebrand. Hierdoor hebben 
wij geen gewone schatkaarten in de klas, maar 
echte oude schatkaarten. 
 

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 
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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 
 


