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Beste ouders, verzorgers,
Aankomende maandag 8 juni mogen alle kinderen weer alle dagen naar school. Dat is fijn! Dit
betekent dat de groepssamenstellingen ook weer zullen zijn, zoals ze voor het sluiten van de
scholen waren: groep 1, groep 2/3, groep 4/5, groep 5/6 en groep 7/8. Deze groepen blijven
zoveel mogelijk bij elkaar, ook tijdens de pauzes.
Het weer gelijktijdig naar school gaan van alle kinderen is de enige grote verandering vanaf 8
juni. Voor de rest blijven de afspraken en onze werkwijze hetzelfde als in de afgelopen
weken. Hieronder staan de belangrijkste punten nog even op een rij:
- Tussen leerlingen is geen 1,5 m afstand nodig
- Tussen leerkracht en leerlingen wordt zoveel mogelijk 1,5 m afstand gehouden
- Tussen volwassenen altijd 1,5 m afstand
- Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouders, ouders begeven zich
niet in school of op het plein
- Eén volwassene mag het kind brengen en halen
- U mag uw kind(eren) overdragen bij de fietsenstalling/begin schoolplein
- Kinderen blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid,
tijdelijk minder ruiken en proeven, met koorts boven de 38C
- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 38C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis
- Als een leerling op school ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger
opgehaald
- De kinderen van groep 1 t/m 3 wassen bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan,
aan het begin- en einde van de dag en voor- en na iedere pauze, hun handen met
water en zeep en doen dit tussendoor ook geregeld op aangeven van de leerkracht
- De kinderen van groep 4 t/m 8 desinfecteren onder toezicht van een leerkracht bij
binnenkomst en bij het naar buiten gaan, aan het begin- en einde van de dag en vooren na iedere pauze, hun handen met gel en wassen tussendoor geregeld hun handen
met water en zeep op aangeven van de leerkracht
- In school worden oppervlakten als tafels en chromebooks, maar ook andere
leermiddelen
en
speelgoedmaterialen
geregeld
schoon
gemaakt
met
desinfectiemiddelen of met water en zeep
- Voor de pauzes zijn roosters gemaakt zodat alle groepen op een eigen plek kunnen
spelen: het grote plein, het kleine plein, het pannaveld, het voorste deel van het
hoofdveld en het achterste deel van het hoofdveld
- De gymlessen worden ook de komende tijd nog buiten gegeven
- We blijven de brigadiersspullen aan het begin van de week klaarleggen in de
fietsenstalling. De brigadiers nemen de spullen mee naar huis en kunnen ze op vrijdag
weer terugleggen in de fietsenstalling.
Nieuw is dat:
- Zorgverleners als een logopediste of ambulant begeleider weer in school zorg mogen
verlenen
- Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden
De Vreedzame school
Weken lang elkaar niet gezien, thuis elkaar zo goed mogelijk geholpen. Met elkaar gezorgd
dat we bleven groeien, vooruitgaan. Iedereen heeft laten zien dat als de nood aan de man is,
we allemaal een stap extra doen en een steentje bijdragen. Hoe mooi is het te ervaren dat
juist deze belangrijke capaciteiten in onze school, mede doordat we voor de Vreedzame
school gekozen hebben, aandacht krijgen en ontwikkeld worden. Nu we elkaar op school
gelukkig weer zien en samen werken en spelen, willen we ook weer werken aan het verder
ontwikkelen van de vaardigheden die zo belangrijk zijn om samen een positieve gemeenschap
te zijn, thuis, in de familiekring, bij de verenigingen, in de klas, op school, enz.
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We werken deze laatste schoolperiode aan blok 5. We dragen allemaal een steentje bij!!
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan
alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de
kinderen taken en verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken waarover de
kinderen mee mogen denken en beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas
en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan
wat in de klas gebeurt. Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het
werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de
bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school.
Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met
klassencommissies of zoals bij ons de leerlingenraad. Bij een opgedragen taak gaat het om de
verantwoordelijkheid voor het goed uitvoeren van die taak. Een commissie of raad gaat
verder. Die bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. De leerkracht is
uiteraard op de achtergrond aanwezig.
Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
- verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.
- leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict
hebt.
Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de
school:
- de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en
in de school.
- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf
bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.
Leer je op school mee te denken over plannen en activiteiten, dan is het ook voor thuis leuk
en belangrijk mee te mogen denken, over dingen die u wilt gaan doen zodat het voor
iedereen leuk is. Alleen door oefenen worden we er allemaal beter in.
Formatie 2020-2021
De formatie voor 2020-2021 zal aankomende woensdag 10 juni besproken worden met de
MR. In de dagen daarna zullen we ouders informeren over de groepssamenstellingen van
volgend schooljaar en welke leerkrachten welke groep zullen krijgen.
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Rapporten
Normaal gesproken worden er aan het einde van het schooljaar landelijke Cito toetsen
afgenomen. Wij kiezen er voor, mede op advies van het bestuur, dit nu niet aan het einde
van het schooljaar te doen. Het afnemen van deze toetsen kost relatief veel tijd en deze tijd
willen we aan extra instructie besteden. Om toch een doorgaande lijn van de leerlingen te
waarborgen, zullen we deze toetsen in september/ oktober afnemen. De uitzondering hierop
is de DMT en AVI toets. Deze nemen we wel aan het einde van het schooljaar voor alle
leerlingen individueel af. Het komende rapport zal er ook anders uit zien. Voor groep 4 t/m 7
zal er informatie gegeven worden over de volgende onderwerpen: sociaal emotioneel,
rekenen, taal, spelling, AVI, DMT, het werkstuk en de presentatie. Dit geldt ook voor groep 3,
op het werkstuk en de presentatie na. In het rapport van groep 1 en 2 vindt u informatie over
de onderwerpen: sociaal emotioneel en algemene indruk.
Voor de laatste rapporten van het jaar worden geen 10 minutengesprekken meer gehouden.
In sommige gevallen is het fijn dat de leerkrachten de ouders nog even kunnen spreken. In
dat geval nemen de leerkrachten contact op met de ouders. Dit kan andersom ook zo zijn. In
dat geval kunt u contact opnemen met de leerkracht. Indien er gesprekken plaatsvinden zal
dit altijd buiten school zijn, bijvoorbeeld op het plein.
Groep 8
Nu het kamp en de musical van groep 8 niet kunnen doorgaan zoals we gewend zijn, willen
we graag iets bijzonders organiseren voor deze groep. We houden ons daarbij aan de
richtlijnen van het RIVM en die van Keender. Dit betekent o.a. dat de kinderen niet zullen
overnachten, maar dat het zal gaan om dagactiviteiten. Ondertussen heeft er afstemming
plaatsgevonden tussen de groepsouder van groep 8 en de leerkracht van groep 8. Zij hebben
hun ideeën over een mooi en passend afscheid voor groep 8 gedeeld en zullen deze de
komende dagen verder uitwerken. Zodra hierover meer bekend is, worden de kinderen en
ouders van groep 8 hierover geïnformeerd.
Activiteiten voor de andere groepen
Ook voor de andere groepen gaan we een leuke en gezellige dag organiseren binnen de
richtlijnen van het RIVM en Keender. Het zal dan gaan om een gezellige dag rondom school,
waarop bijvoorbeeld ook nog de verjaardag van de juf of meester gevierd kan worden.
Doorschuifmiddag
Donderdagmiddag 2 juli van 12:45 tot 14:30 uur vindt de doorschuifmiddag plaats. Alle
kinderen zullen dan kennismaken met hun nieuwe juf of meester. Hiervoor worden ook alle
kinderen uitgenodigd die direct na de zomervakantie zullen starten bij ons op school. De
ouders van deze kinderen krijgen daarvoor binnenkort bericht.
De schoonmaakavond en bedankmorgen gaan niet door
Aangezien er geen ouders in school mogen komen, zullen de geplande schoonmaakavond en
de bedankmorgen niet doorgaan.
Berichtgeving vanuit de kerk
In verband met de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zullen de
Eerste Communievieringen in 2020 komen te vervallen. Wij streven er naar de Eerste
Communievieringen te plannen in de eerste 6 weken van 2021. De voorbereiding op de
Eerste Communie gaat door met een aangepast programma. Informatie over het Heilig
Vormsel volgt, nadat wij meer zicht hebben op de vervolgmaatregelen van het RIVM en de
Nederlandse Bisschoppen conferentie.
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Vakantierooster 2019 - 2020
Zomervakantie
10 juli om 12.15 uur t/m 23 augustus 2020
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.

