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In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Nieuws uit het team
- Overzicht data komende periode
- Nieuwe leerlingen
- Bericht van de ouderraad
1 aparte bijlage: een brief aan ouders van de GGD over loden waterleidingen.

Nieuws uit het team
Heropening school
Vandaag is de school alweer 5 dagen open voor de leerlingen. Wat zijn we daar met z’n allen blij
mee. Een school zonder kinderen voelt heel leeg en dat gevoel is nu gelukkig weg. De afgelopen
dagen hebben we veel enthousiaste leerlingen gezien, die blij waren dat ze weer in de klas mochten
zijn.
Het team heeft de afgelopen weken het onderwijsaanbod voor de komende tijd uitgewerkt. Op
school krijgen de leerlingen instructies die ze thuis zelfstandig kunnen verwerken, de kinderen krijgen
hiervoor het benodigde materiaal mee. De leerlingen en het team, lijken hun draai weer gevonden te
hebben. Dat onze leerlingen het op school gelijk weer zo goed oppakken komt ook mede doordat u
als ouders het thuisonderwijs zo goed heeft ondersteund in de afgelopen weken.
In de volgende nieuwsbrief willen wij u meer vertellen over hoe wij de eindrapporten en de
oudergesprekken voor de rest van dit schooljaar vorm geven. Ook nemen wij u dan mee in hoe de
schoolsluiting een effect heeft gehad op de planning van de leerlingvolgsysteemtoetsen. Op dit
moment vindt de afstemming over deze onderwerpen zowel binnen de stichting als met het team
nog plaats.
Planning tot einde schooljaar
Op dit moment is er niet bekend of, en wanneer de scholen weer in zijn geheel open mogen. Ook is
het onduidelijk wanneer de regering hierover een beslissing gaat nemen. Er is dus nog veel onzeker.
Mocht het zo zijn dat de scholen niet in zijn geheel weer open mogen, dan zetten wij in principe de
indeling van groepen en dagen door zoals wij dat nu doen. Wij hebben besloten om de planning van
de dagen tot aan de zomervakantie alvast met u te delen. In dit overzicht zit 1 bijzonderheid qua
schooldagen. In een eerdere mail hebben wij u al laten weten dat wij op de dinsdag, woensdag en
vrijdag in de lesvrije week wel les gaan geven. De maandag is 2de pinksterdag en op donderdag
hebben wij een studiedag voor het team gepland staan die nodig is voor komend schooljaar.
Als wij de gewone indeling zouden aanhouden in die week, dan heeft groep II alleen maar les,
daarom hebben we ervoor gekozen om de leerlingen van groep I op vrijdag 5 juni te laten komen. De
leerlingen uit groep II zijn die dag dan thuis. Deze verdeling van dagen zorgt ervoor dat beide
groepen precies evenveel uren onderwijs ontvangen tot aan de zomervakantie.
Mocht de regering aangeven dat de gehele school weer open mag, dan komen alle leerlingen weer
alle dagen naar school. De richtlijnen die dan van kracht zijn, zullen mede bepalen hoe wij dan vorm
geven aan het lesrooster voor de leerlingen. Mocht die versoepeling binnenkort doorgevoerd
worden, dan laten wij u weten hoe wij de lesuren in delen.
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Wissen privé nummers leerkrachten
De afgelopen weken kan het gebeurd zijn dat u gebeld bent door medewerkers van het team met
een privé nummer. De afgelopen weken kon dat soms niet anders en dat was prima. Toch willen wij
u nu vragen om deze nummers te verwijderen uit uw telefoon. Alle medewerkers van onze school
zijn vanaf deze week nu weer te bereiken via het telefoonnummer van de school of via de mail.
Inleveren Chromebooks
De afgelopen dagen zijn er al veel Chromebooks teruggebracht naar school. Dat is fijn, omdat we
deze weer nodig hebben tijdens de lessen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan verzoeken wij u
toch dringend om de Chromebooks volgende week in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Er zijn
dan weer genoeg computers voor de kinderen om op school mee aan de slag te gaan. Alvast
bedankt!

Overzicht komende periode
het
Datum
Donderdag 21 en
vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni
Dinsdag 2,
Woensdag 3 en
vrijdag 4 juni
Donderdag 4 juni
Maandag 8 juni

Voor wie?
Alle groepen vrij

Hemelvaartsdag en
vrijdag - vrij
Tweede Pinksterdag vrij

Alle groepen vrij

GEWOON LES

Alle groepen

Studiedag team
School start gewoon om
08.30 i.v.m. aflasten
Sport en Spel

Alle groepen vrij
Alle groepen

Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen zijn 4 jaar geworden en zijn begonnen bij ons op school.
- Roos van Kessel, Bent Winters en Senn Bläser in groep 1/2A bij Juf Sandra en Juf Astrid
- Stef Drost en Lizzy Faber in groep 1/2C bij Juf Luut en Juf Anoeska
Wij wensen hen een fijne leer- en speeltijd toe bij ons op school.
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Bericht vanuit de Ouderraad
Och, wat vonden wij het jammer dat wij de Fancy Fair op 21 maart moesten afblazen. We waren al
zover met onze voorbereidingen. Het schoolplein zou meteen feestelijk geopend worden. We
hadden sponsoren en genoeg enthousiaste ouders die ons wilden helpen om er weer een
fantastische dag van te maken.
Maar helaas, daar kwam ‘Het Virus’ om de hoek kijken en kon het allemaal even niet doorgaan.
Uiteraard was deze beslissing logisch en wij konden ons er alleen maar bij neerleggen. Wij hopen dat
onze leerlingen, met hun ouders en grootouders er zo min mogelijk ‘last’ van hebben ondervonden.
En wij zijn blij dat de kinderen de school weer in kunnen en onze juffen en meesters weer ‘live’
kunnen meemaken.
Toch kunnen we nog niet op de oude voet verder. Dat betekent dat ook de schoolreisjes die voor 15
juni stonden gepland, niet door zullen gaan. Die hebben wij geannuleerd en zullen we verplaatsen
naar het volgende schooljaar.
U heeft de ouderbijdrage voor dit schooljaar wel al voldaan. Het grootste deel van deze bijdrage is
bestemd voor dit schoolreisje. Voor de groepen 8 geldt dit niet, omdat zij op kamp (zouden) gaan en
zij hiervoor apart betalen.
Omdat de ouderraad bestaat uit vrijwilligers, hebben wij ervoor gekozen om de ouderbijdrage niet
aan u terug te storten. Wij willen deze graag even bevriezen en meenemen naar het volgende
schooljaar. Voor het nieuwe schooljaar zal er uiteraard weer een nieuwe begroting gemaakt worden
en gekeken wat er nog in kas zit. Wij zullen de door u betaalde bijdrage dan in mindering brengen
met de ouderbijdrage voor het volgende schooljaar.
Mochten er omstandigheden zijn, waardoor u uw geld terug zou willen vragen (vertrek van school
o.i.d.), dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, via or@basisschooldezon.nl
Voor komend schooljaar zijn wij als ouderraad ook op zoek naar enthousiaste ouders die ons team
komen versterken. Vindt u het leuk om mee te denken met de ouderraad, dan kunt u dat via
bovenstaand emailadres aangeven.
Pas de komende tijd a.u.b. nog goed op uzelf en uw naasten. Dan kunnen we hopelijk in het nieuwe
schooljaar weer fris van start!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad
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