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Beste ouders, verzorgers, 

 

In de vorige nieuwsbrief stond beschreven hoe we de herstart op 11 mei gaan vormgeven. 

We hebben ervoor gekozen de combinatiegroepen (bijvoorbeeld groep 4-5) te splitsen. Dit 

zorgt ervoor dat de jaargroep (bijvoorbeeld groep 4) als geheel bij elkaar kan blijven en de 

kinderen zo hun klasgenootjes weer zullen zien. Ook het onderwijs is op die manier effectief 

georganiseerd. We ontvingen positieve reacties van ouders over deze keuze. Enkele ouders 

gaven aan dat deze oplossing voor hun ongunstig uitvalt, omdat hun kinderen nu op 

verschillende dagen naar school gaan. Zij vroegen zich af waarom we geen verdeling per 

gezin (op alfabet) hebben gemaakt. In deze nieuwsbrief wil ik dat graag toelichten. 

 

De optie om een verdeling per gezin te maken is uitvoerig besproken in het team en de MR. 

Vanuit de kinderen en sociaal-emotioneel oogpunt gedacht, vinden we het belangrijk dat de 

kinderen hun klasgenoten weer zien, juist omdat ze de laatste weken zo op zichzelf 

aangewezen waren. Als je een verdeling per gezin maakt, worden daarmee automatisch de 

jaargroepen opgedeeld.  

Onderwijstechnisch heeft dit ook gevolgen. Stel: uw kind gaat op maandag naar school en 

heeft dinsdag de thuiswerkdag, dan geeft de leerkracht op maandag de instructie voor de 

lessen van die dag èn van de dinsdag, zodat de kinderen dinsdag zelfstandig verder kunnen 

werken. In een combinatiegroep is het praktisch niet haalbaar om die dubbele instructie voor 

beide groepen voor twee dagen te geven.   

 

Bovenstaande uitgangspunten hebben daarom geleid tot de keuze om de combinatiegroepen 

te splitsen. Dit bleek op drie manieren te kunnen, als je wilt voldoen aan de richtlijn dat 

maximaal de helft van de leerlingen in school aanwezig mag zijn. Elke manier bleek voor 

ongeveer evenveel gezinnen gunstig of juist ongunstig te zijn.  

 

Een zo normaal mogelijke situatie creëren, waarbij de kinderen in ieder geval in hun eigen 

jaargroep zitten en effectief onderwijs krijgen, is fijn, maar wij begrijpen ook dat de opgave 

voor sommige ouders groot is, zeker omdat de situatie al een langere tijd duurt. Ons plan zal 

dan ook in eerste instantie voor 3 weken gelden. Mochten de scholen na 1 juni nog niet 

volledig open mogen, gaan we onze werkwijze evalueren en eventueel aanpassen. We zullen 

dan ook kijken wat we kunnen betekenen voor ouders voor wie het nu ongunstig uitvalt. Het 

onderwijs en het welbevinden van de kinderen blijven uiteraard belangrijke uitgangspunten. 

 

Luizencontrole 

Van een aantal ouders kreeg ik een berichtje dat ze bij hun kinderen luizen en/of neten 

hebben ontdekt. Aangezien er bij de herstart vanaf 11 mei geen ouders in school mogen 

komen, zal ook het luizenpluizen komen te vervallen. We willen ouders daarom vragen hun 

kinderen zelf te controleren op luizen, zodat er deze week nog gewassen en gekamd kan 

worden en iedereen volgende week luizenvrij op school kan beginnen. Alvast bedankt! 

 

Vrije dagen t/m 1 juni 

 

Meivakantie   25 april t/m 10 mei 2020 

Hemelvaartsdag + vrijdag 21 mei  en 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag  1 juni 2020 

 

Op maandag 25 mei staat er een studiedag gepland. Op die dag zijn alle leerlingen vrij. Voor 

kinderen van ouders met cruciale beroepen die geen opvang kunnen regelen, is de 

noodopvang beschikbaar. We willen die ouders vragen even speciaal aan te geven of ze op 

die dag wel of geen noodopvang nodig hebben. Over eventuele vrije dagen in de maand juni 

informeren wij u in de volgende nieuwsbrief. 

 


