
AGENDA 

 
• Woensdag 6-7-8 mei thuison-

derwijs 
• Maandag 11 mei start basis-

school 
 
 

Meivakantie  

Komende vrijdag, 24 april, begint de 

meivakantie. Wij zijn vrij tot en met 5 

mei 2020. Dat betekent dat woens-

dag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei 

nog drie dagen thuisonderwijs staat 

gepland. Een bijzondere vakantie om-

dat Woning(Konings)dag, de doden-

herdenking en Bevrijdingsdag in deze 

vakantie vallen. Maar ook anderhalve 

week om even niet met school bezig 

te zijn en om uit te rusten. Het team 

van CBS de Reinbôge wenst u allen 

een fijne en gezonde vakantie.  

 

 

 

 

 

 
  

 
 

NIEUWS 

 
 

Corona maatregelen  

Via deze nieuwsbrief willen we u weer bijpraten. Dinsdagavond 

is bekend gemaakt dat vanaf 11 mei de basisscholen weer open 

mogen en dat kinderen weer op school les kunnen krijgen. Hoe 

we dit precies gaan doen en op welke manier de kinderen weer 

op school kunnen komen, daar zijn we hard mee aan het werk. 

Hierbij moeten we overleggen met ons team, met ons bestuur 

en met de MR. Dit vraagt om zorgvuldigheid en een goede voor-

bereiding. Er zijn een hoop zaken om rekening mee te houden 

en daar willen we de tijd voor nemen om dit goed te doen.  

Dat betekent dat we via deze nieuwsbrief nog niet kunnen aan-

geven hoe we de opening van de school vorm gaan geven. In de 

loop van volgende week hoort u meer van ons via een extra be-

richt. Uit de persconferentie van dinsdag bleek dat het risico 

van besmetting en overdracht bij kinderen in de basisschool-

leeftijd heel klein is. Wel is het advies nog steeds van kracht om 

geen handen te schudden, vaak de handen te wassen en om 

anderhalve meter afstand te houden voor kinderen ten opzich-

te van volwassenen, dus ook bij de meesters en juffen. Het is 

voor kinderen veilig om naar school te komen, tenzij ze ziek zijn, 

dan blijven ze thuis.  

Er klinken op sommige plekken in het land geluiden dat ouders 

kinderen desondanks thuis willen houden. We willen graag we-

ten of er van onze school ook ouders zijn, die toch hun kind 

thuis willen laten. Als u dat van plan bent, zou u dat dan willen 

laten weten via de mail? Dan kunnen we daar rekening mee 

houden. U kunt deze mail tot vrijdag 01 mei 12.00 uur sturen 

naar: reinboge@degreiden.nl  
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Nieuws 

 

Schoolkamp-Schoolreisje-

ouderavond-open podium met dans-

lessen 

Alle activiteiten buiten de school mo-

gen volgens de laatste richtlijnen van 

de stichting niet doorgaan. Hetzelfde 

geldt voor alle activiteiten in de 

school waar volwassenen samenko-

men. Dat betekent dit schooljaar 

geen schoolkamp, geen schoolreisje, 

geen danslessen, geen open podium 

en geen ouderavond. We vinden dit 

erg jammer, maar staan achter het 

besluit van de stichting. 

 
Afscheid groep 8 
Wat betreft het afscheid van groep 8, 
daar denken wij natuurlijk goed over 
na hoe wij dat op een gepaste manier 
kunnen doen. Dit is ook afhankelijk 
van de beslissingen die door de rege-
ring worden genomen. We houden u 
op de hoogte.  
 
 

 

 

 

 

NIEUWS 

 
 

Schoolschaatsen 

Vorige week hebben alle ouders van groep 4 tot en met 7 een 

mail ontvangen wat betreft het schoolschaatsen. Mocht u nog 

niet hebben gereageerd zou u dat dan vandaag nog kunnen 

doen? 

 

Start juf Ida 

Voor juf Ida was dit wel een aparte start. Gelukkig gaan de 

scholen straks weer gedeeltelijk open en kunnen we elkaar 

weer zien. Ik wens juf Ida, maar ook alle andere collega’s en 

leerlingen een fijne nieuwe start! 

 

Donateurs 

Wat is het fijn om te zien dat we al ruim 10 nieuwe donateurs 

hebben gekregen na een eerdere oproep in onze nieuwsbrief. 

Tot op heden is het niet gelukt om de incasso opdrachten met 

de bank te verwerken. De kosten zijn hoger dan verwacht om-

dat de meeste donateurs op een andere wijze het donateur-

schap overmaken. De bank heeft aangegeven dat we ook met 

een betalingsopdracht kunnen gaan werken. Wij gaan dit uit-

zoeken en mocht dat slagen dan ontvangt u van ons een beta-

lingsopdracht (alleen de donateurs die incasso hebben aange-

geven) en hopen wij dat u zo uw donateurschap wilt voldoen. 

Mocht u dat niet willen dan hebben wij daar begrip voor en 

gaan wij kijken of er nog andere mogelijkheden zijn. 
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