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

  

 
 

  
 
Einde schooljaar 
Het schooljaar loopt opeens alweer op zijn 
eind. Door de Coronaperiode is alles anders 
en voor het gevoel sneller gelopen. Komende 
woensdag, 1 juli, is er een studiedag en be-
spreken we met elkaar de groepsindeling en 
de niveaugroepen voor volgend jaar. Vervol-
gens dragen de leerkrachten hun leerlingen 
over aan de leerkracht voor volgend jaar.  
 

  
 
Afscheid juf Marjanne 
Vorige week deelde juf Marjanne ons mee 
dat haar een nieuwe betrekking is aangebo-
den. Na de zomervakantie gaat zij werken 
voor Aeres, een vmbo-school in Nijkerk. We 

wensen de juf van harte succes met deze be-
noeming.  

  
 
Maatregelen in verband met Corona 
Voor leerlingen in groep 1 of 2 geldt dat zij bij 
een neusverkoudheid gewoon naar school 
mogen, behalve: 
• als het kind ook koorts heeft 
• kinderen contact hebben met iemand 
met een bevestigde COVID-19 infectie. 
• er een volwassene in het gezin van het 
kind klachten heeft die kunnen wijzen op het 
nieuwe coronavirus. Dan moet het kind thuis-
blijven en is het belangrijk om het kind te tes-
ten. 
Leerlingen vanaf groep 3 blijven bij verkoud-
heidsklachten thuis. 
 

  
 
Ouderavond 
Op dinsdag en donderdag zijn de rapportge-
sprekken, u heeft hiervoor een uitnodiging 
ontvangen. We houden de 1,5 meter op 
school in acht.  Mocht u i.v.m. Corona liever 
bellen of een online-afspraak dan is dit ook 
mogelijk.  
 

  
Groep A 
Gisteren hebben we met de groep zonne-
bloemen gezaaid in potjes. Zonnebloemen 
kunnen heel groot worden. We zijn heel be-
nieuwd wie uiteindelijk de meeste bloemen 
op 1 plant heeft . Als de plantjes iets zijn ge-
groeid gaan ze mee naar huis. Wie heeft de 
meeste bloemen op  plant ?  We zien de 
foto’s graag tegemoet. 
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Flower Factor heeft afgelopen week de web-
site www.zonnebloemkampioen.nl gelan-
ceerd. Klassen van basisscholen door heel 
Nederland worden aangespoord om met pot-
zonnebloemen aan de slag te gaan. De leer-
lingen krijgen gratis zaden toegestuurd, en 
met de gehele klas worden deze gezaaid, op-
gekweekt en uiteindelijk als eindproduct be-
oordeeld. 
 
In diverse regio's wordt al jaren een wedstrijd 
georganiseerd voor de leerling die de hoog-
ste zonnebloem kweekt. Dit jaar is er een 
prijs voor een klas en de leerlingen voor de 
meeste bloemen op één plant. 
De leerlingen worden uitgedaagd om ‘groene 
vingers’ te laten zien, en een uiteindelijk 
grote getopte versie van de bekende potzon-
nebloem te laten ontwikkelen. 

 

  
Groep B 
31 graden op een gewone donderdag. Dat is 
toch wel even best wel pittig… 
Behalve voor groep B. Met behulp van ou-
ders (veel dank) werd er op school al een pa-
tatje gegeten en zijn we daarna met zijn allen 
naar het strand gegaan! 
Wat was het een gezellige dag zeg! 

 
 

 
 
Data 

 
26 juni Uitgifte 3e rapport 

 30 juni, 
2 juli 

Oudergespreksavonden.  

1 juli Studiedag over de voorlopige 
groepsindeling 20-21. De kin-
deren hebben vrijaf.  

9 juli 20e Nieuwsbrief 

10 juli Studiedag: De kinderen hebben 
vrijaf. 

14 juli Afscheidsavond schoolverlaters 

15 juli Wennen in de nieuwe groepen  

15 juli 21e Nieuwsbrief 

17 juli  Laatste schooldag 

  
Met vriendelijke groet, 

Bert Veldhorst  en Bianca de Zoete

 
 


