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Hier nog even een korte reminder voor de komende weken: 
29 mei studiedag PWA - alle kinderen zijn vrij 
1 juli studiedag PWA - alle kinderen zijn vrij 
 
 
We zijn weer gestart 
Het was best spannend voor kinderen, leerkrachten en wellicht ook ouders om op 11 mei 
weer te starten. Met alleen halve klassen op school is het rustig en genoeg ruimte voor 
iedereen om zich te bewegen. Het mooiste is nog om te zien dat de kinderen blij zijn om 
weer naar school te kunnen. Samen aan het werk, maar vooral ook samen weer spelen.  
Het is geen ideale situatie maar we zijn tevreden met deze eerste opstart.  
Morgen of overmorgen geeft de regering weer nieuwe richtlijnen. We hopen dat we dan 
horen wat de plannen zijn vanaf 1 juni. Als we de nieuwe richtlijnen kennen dan kunnen we 
verder met het organiseren van het onderwijs tot aan het einde van het schooljaar. We 
zullen ouders daar dan na het Hemelvaartweekend z.s.m. van op de hoogte stellen. 
 
Oudergesprekken  
Op dit moment mogen ouders nog niet in de school. We weten niet of dit de 
komende tijd gaat veranderen. We kunnen ons voorstellen dat ouders wel de 
behoefte hebben om de leerkracht even te spreken en ook de leerkracht wil graag 
van ouders even horen hoe het met de kinderen gegaan is in de afgelopen tijd en 
of de start nu goed is verlopen. 
Daarom organiseren we telefonische 10 minuten-gesprekken. De leerkrachten 
zullen alle ouders in de dagen van 25 mei t/m 3 juni bellen. Jullie krijgen deze week 
een mail om een gesprek met de leerkracht in te plannen. 
 
Evaluatie afstandsonderwijs 
De periode van 13 maart tot aan de meivakantie is wat onderwijs betreft voor iedereen heel 
bijzonder geweest. Met elkaar hebben we iets neergezet wat we van tevoren niet gedacht 
hadden dat dit zomaar zou lukken. We willen de ervaringen van deze periode gebruiken om 
te kijken of dit nieuwe inzichten oplevert over de manier waarop we het onderwijs inrichten. 
Daarom horen we graag van leerkrachten, leerlingen en van ouders hoe zij deze periode 
ervaren hebben. Wat willen we daarvan behouden en meenemen en wat moeten we 
misschien dan wel niet meer doen. Niet zozeer om als dit weer nodig is het 
afstandsonderwijs beter vorm te geven (we hopen dat dit niet meer nodig is), maar vooral 
om te kijken hoe we in het algemeen de ervaringen kunnen gebruiken om ons onderwijs 
verder te ontwikkelen. Deze evaluatie zullen we doen aan de hand van vragenlijsten die half 
juni gedeeld zullen worden. We hopen dat veel ouders de vragenlijsten in zullen vullen.  



 

Geplande activiteiten 
Voor de laatste periode van dit schooljaar stonden nog meerdere activiteiten gepland die 
samen met de ouderraad en contactouders georganiseerd zouden worden. Op dit moment 
moeten we nog afwachten wat we daarvan door kunnen laten gaan. Denk hierbij aan de 
activiteiten van groep 8 ter afscheid van de basisschool, schoolreisje en schoolfeest wat 
gepland staat voor september. Als we op 20 mei de verdere richtlijnen horen dan kunnen we 
met de ouders samen kijken welke activiteiten nog door kunnen gaan of dat we kijken naar 
alternatieve activiteiten. 
 
De ouderraad  (OR) 
De ouders van de OR staan paraat om na 20 mei met ons plannen uit te werken. Die hulp 
hebben we ook hard nodig en we zijn dan ook heel blij met dit enthousiaste team van 
ouders. Echter zitten nu in de OR meerdere ouders van wie het kind de basisschool verlaat 
en waardoor na de zomervakantie hun plekken in de OR vrij komen. Er is dus ruimte voor 
nieuwe OR leden. Heb je als ouder interesse om de OR te komen versterken dan kun je 
voor informatie of aanmelding terecht bij Annet Wijnen, voorzitter van de OR. 
fam.wijnen@live.nl - 06-44660686.  
 

 

Dank je wel OR voor de leuke frisbees 

 

 

Verkeersproject: JONGleren in het verkeer 
De komende weken staat het thema ‘verkeer en vervoer’ centraal in de groepen 1 en 2. We 
doen samen met de peuters van de speelleergroep Peuterrijk mee aan het project 
‘JONGleren in het verkeer’. We hebben mooie materialen gekregen waar de kinderen de 
eerste verkeersregels op speelse wijze mee kunnen oefenen. Een mooie manier om de 
kinderen wegwijs te maken in het verkeer. 
 
Naast het thema in de klas is het doel van het project om ouders bewust 
te maken van de ontwikkeling van jonge kinderen in het verkeer.  
Kinderen willen de wereld ontdekken, naar buiten, spelen met vriendjes. 
Leren lopen en fietsen. Als vanzelf gaan ze deelnemen aan het verkeer. 
Verkeer leer je in de praktijk. Voor verkeersopvoeding geldt “jong geleerd 
is oud gedaan”. Dat betekent voor ouders veel oefenen met hun kind. 
Kinderen leren van voorbeeldgedrag én imiteren het. Daarom voor ouders 
belangrijk om het goede voorbeeld te geven. 
  

Gebruik gymzaal 
De berichten over het wel of niet mogen gebruiken van de gymzaal zijn de afgelopen weken 
wisselend geweest. Eerst kon het wel, toen weer niet. Inmiddels hebben we nu toch 
toestemming gekregen om de gymzaal te mogen gebruiken. 
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De gymlessen die de vakleerkracht gym geeft worden in principe buiten gegeven. Daarvoor 
mogen we gebruik maken van de velden van BZS. Echter bij slecht weer kan de gym ook in 
de gymzaal gegeven worden. Op de andere dagen kunnen de gymlessen door de 
leerkrachten in de gymzaal gegeven worden. 
Het beste kunnen de kinderen de binnen gymschoenen weer op school laten en op 
maandag en donderdag buiten gymschoenen meebrengen. 
 
Toestemming voor beeldmateriaal 
Jaarlijks vragen we ouders of zij toestemming geven voor het plaatsen en gebruiken van 
foto’s en video’s in de schoolgids, op de website etc., dit vanwege de privacywet. We gaan 
deze vraag nu nog een keer stellen en zullen dan de gegevens in ons administratiesysteem 
opnemen zodat we dit niet jaarlijks meer hoeven vragen. Ook zal daar de vraag bij staan 
toestemming voor deelname aan onderzoeken. Wij doen regelmatig mee aan onderzoeken 
van universiteiten, CITO of andere onderwijsgerelateerde organisaties. De gegevens die wij 
aanleveren zijn anoniem, er worden nooit persoonsgegevens van de kinderen meegestuurd 
maar toch moeten we ook dan toestemming van de ouders vragen.  
Uiteraard kan de afgegeven toestemming altijd weer aangepast worden. 
 
Er zijn nog nestkastjes te koop 
Helaas steken de processierupsen weer de kop op. Op school hangen meerdere nestkastjes 
om de pimpelmeesjes aan te moedigen zich hier te nestelen. Zij kunnen dan op een 
natuurlijk wijze dit probleem aan gaan pakken. Dit kost wellicht een paar jaar om dat goed te 
laten gaan werken, maar het begin is in elk geval gemaakt. 
Tijdens één van de workshops in november hebben leerlingen uit de bovenbouw met veel 
enthousiasme vele nestkasten gemaakt. Mochten jullie thuis in de tuin ook nestkastjes op 
willen hangen dan zijn er nog een aantal te koop. Neem hiervoor contact op met de 
directeur. 
 

                       

 

 
 

 


