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Nr. 15 Maandag 18 mei 2020
Inleiding
We zijn nu een week op weg in de nieuwe ‘herstart-situatie’ en we horen van alle kinderen
dat ze het zo fijn vinden om weer op school te zijn. Hoewel het lesgeven via Padlet en
Classroom in de afgelopen periode goed is verlopen, zijn wij ook blij dat we weer kunnen
lesgeven met de kinderen in de klas.
Op basis van de ervaringen van vorige week, willen we graag een paar aanpassingen doen
aan onze werkwijze:
•

•

net als bij het binnenkomen 's ochtends, willen we de kinderen 's middags gespreid
naar buiten laten gaan. We willen de ouders vragen er om 14:30 uur (of op woensdag
om 12:15 uur) te zijn, zodat alle groepen (om de beurt) vanuit hun klas rechtstreeks
naar de ouders kunnen lopen of naar huis kunnen gaan. Dit betekent ook dat de
brigadiers bij het zebrapad kunnen blijven staan en de kleuters niet hoeven op te
halen bij het kleine plein.
er is reeds 1 zuil met desinfectiegel geleverd, deze staat binnen bij de hoofdingang.
Als het goed is heeft de stichting voor iedere school ook nog een tweede zuil besteld,
die zal bij de kleuteringang geplaatst worden. Bij binnenkomst desinfecteren de
kinderen daar hun handen onder toeziend oog van een teamlid. De rest van de dag
wassen ze hun handen met water en zeep.

Wat de communicatie over het (thuis-)werk van de kinderen betreft:
•
•

de leerkrachten van groep 1 t/m 3 communiceren hierover met de ouders via de mail
de leerkrachten van groep 4 t/m 8 communiceren hierover met de kinderen en zetten
dit in Classroom klaar

Noodopvang
Op vrijdag 22 mei (dag na Hemelvaart) en maandag 25 mei (studiedag) zal de noodopvang
voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep in school verzorgd worden door juf Ria
Lankheet en Ria Modderkolk. De noodopvang is van 8:30 tot 14:30 uur.
Situatie vanaf 1 juni
De MR en het team onderschrijven het belang van kwalitatief goed onderwijs en sociaal
emotioneel welbevinden van de leerlingen. Deze twee punten zijn gewaarborgd door de keuze
die wij voor de periode 11 mei – 1 juni hebben gemaakt.
Vanuit de ouders krijgen wij signalen dat het moeilijker wordt om werk en gezin te
combineren. Vanuit de gedachte om meer tegemoet te komen aan alle ouders, hebben we in
overleg met de MR besloten om na 1 juni een verdeling per gezin te maken. Dit houdt in dat
broertjes en zusjes op dezelfde dagen naar school gaan. Hoe die verdeling er precies uit zal
zien, zullen we maandag 25 mei bekijken. We wachten daarmee eerst de persconferentie van
de overheid af, die op woensdag 22 mei zal plaatsvinden. Wellicht krijgen we dan te horen
dat de scholen vanaf 1 juni weer volledig open mogen.
Ouders bij wie er een noodsituatie ontstaat voor wat betreft de opvang van de kinderen in de
periode tot 1 juni kunnen dit melden bij Anne (a.sassen@keender.nl) Wij zullen dan kijken of
we hierin iets kunnen betekenen.

NIEUWSBRIEF
Vakantierooster 2019 - 2020
Hemelvaartsdag + vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

21 mei en 22 mei 2020
1 juni 2020
10 juli om 12.15 uur t/m 23 augustus 2020

In nieuwsbrief nummer 13 hebben we helaas al moeten melden dat groepsactiviteiten als
schoolreisjes en het kamp van groep 8 niet doorgaan zoals we normaal gewend zijn. Deze
activiteiten stonden in de maand juni gepland:
-

woensdag 3 juni: schoolreis groep 1 t/m 7
maandag 8 juni t/m woensdag 10 juni: kamp groep 8 en groep 1 en 2 vrij

Dit zijn nu gewone lesdagen geworden. Tot er meer bekend is over de situatie na 1 juni
houden we voor die dagen het huidige rooster aan: op maandag, donderdag en de woensdag
(even weken) gaan groep 1, 3, 5 en 8 naar school en op dinsdag, vrijdag en de woensdag
(oneven weken) groep 2, 4, 6 en 7.
Zoals al aangegeven in nieuwsbrief nummer 13 zoeken we naar een alternatief om toch een
mooi afscheid voor groep 8 te realiseren.
Vakantierooster 2020 – 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

17 oktober t/m 25 oktober 2020
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
20 februari t/m 28 februari 2021
5 april 2021
26 april t/m 9 mei 2021i
13 mei en 14 mei 2020
24 mei 2021
10 juli t/m 22 augustus 2021

Daarnaast zullen er een aantal studiedagen gepland worden. Deze zullen aan het begin van
volgend schooljaar bekend zijn.

