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Schoolopening en vervolg 

Maandagochtend was het eindelijk zover, de kinderen zijn weer terug op school. Na ruim 6 we-

ken thuisonderwijs en bijna 2 weken meivakantie zijn we weer begonnen. Deze week zagen we 

veel blije gezichten van kinderen die het fijn vinden dat ze weer naar school mogen en kunnen. 

Ook wel een paar kinderen die moesten wennen om na 8 weken weer naar school te gaan. 

Maar met elkaar zorgen we ervoor dat we ook deze nieuwe fase weer goed oppakken. Voor de-

ze nieuwe fase zijn er weer nieuwe regels en afspraken waar we ons met elkaar aan moeten 

houden. Mooi om te zien dat het naar school brengen helemaal volgens de afspraken en regels 

verloopt. In school houden de kinderen zich heel goed aan de afspraken, wassen ze regelmatig 

de handen, maken we in de hogere groepen gebruik van spatschermen en wordt er extra 

schoongemaakt door de leerkrachten.  

Zoals afgesproken zou u van ons horen hoe het verder gaat. Binnen onze stichting de Greiden is 

afgesproken dat we met het protocol verder gaan zoals we deze zijn gestart, de MR is hier afge-

lopen week ook van op de hoogte gebracht. Dat betekent dat alle groepen in ieder geval tot en 

met vrijdag 5 juni a.s. halve dagen naar school gaan: van 8.30-12.00 uur. De kleuters blijven op 

woensdagmorgen vrij. Wel blijft de school verantwoordelijk voor de noodopvang van 12.00 –

14.30 uur. Mocht u na 22 mei hier gebruik van willen maken dan horen wij dat graag zo spoedig 

mogelijk, opgeven via de mail: reinboge@degreiden.nl De noodopvang is alleen voor leerlingen 

waarvan ouders in een vitaal / cruciaal beroep werkzaam zijn. 

In de eerste week van juni ontvangen wij nieuwe informatie vanuit het kabinet en wordt er meer 

bekend over de verspreiding onder kinderen en volwassenen. Voor ons is dat een belangrijke 

graadmeter, omdat wij binnen ons team te maken hebben met leerkrachten die in de risicogroep 

vallen. We begrijpen dat ouders het graag anders hadden gezien.  

 

Afname Cito 

Binnen de stichting wordt gekeken wat haalbaar is en wat wijsheid is wat betreft de afname van 

de Cito toetsen. Zolang hier nog geen duidelijk standpunt over is genomen nemen wij geen Cito 

toetsen af.  
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