
AGENDA 

 
• Maandag 8 juni mogen alle leer-

lingen weer alle dagen naar school 

• Donderdag 11 juni is er geen-

schoonmaakavond  

• Donderdagmiddag 18 juni zijn alle 

leerlingen om 12.00 uur vrij 

• Vrijdag 19 juni zijn alle leerlingen 

vrij 

• Donderdag 25 juni oudergesprek-

ken, exacte invulling volgt nog 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Donateurs—Windkracht 10  
Gistermiddag is er nieuwe pleinversie-

ring aangebracht, mede dankzij donaties 
van onze donateurs en Windkracht 10. 

Bedankt!  

NIEUWS 

 
School open na 8 juni 
Gisteravond heb ik het protocol van de PO raad ontvangen en deze 
zal vandaag met de MR en het team worden besproken. Vanaf 8 juni 
gaat de school weer volledig open. In een aparte brief, deze ontvangt 
u vandaag of morgen per mail, leest u de nieuwe richtlijnen.  Ik be-
grijp dat u dit graag eerder had willen weten, maar wij moesten 
wachten op het protocol genaamd. Na de toespraak van minister 
Rutte is dit protocol o.a. door de PO raad ontwikkeld en kunnen wij u 
als ouder op de hoogte brengen. 

 
Nieuws Ouderraad 
Na 5 jaar in de ouderraad te hebben gezeten heeft Mira besloten om 
te stoppen. Mira is altijd ons vaste notulist geweest en maakte altijd 
de mooiste dia voorstellingen van de kinderen.  

We willen Mira ontzettend bedanken voor haar betrokkenheid en 
inzet. Gelukkig wil Jurjen Mira haar plekje overnemen als notulist. En 
Lisette Kootstra wil aanschuiven als nieuw lid, welkom Lisette.  

We hopen er volgend jaar een mooi jaar van te maken. 

De OR   (Geertje, Bôte, Jurjen, Lisette en Hinke) 

 

Afscheid groep 8 

Op maandag  29 juni staat het afscheid van groep 8 gepland. Dit jaar 

willen wij een talentenjacht (open podium) houden. Hoe de exacte 

uitvoering er uit komt te zien is nog niet duidelijk.  In het protocol 

staat geschreven dat wij geen ouders mogen toelaten op het plein en 

in de school. De leerlingen van groep 8 en het team gaan samen 

brainstormen over het vervolg. Meer informatie volgt per mail. 

 

Lio stagiaire 

Melanie Heins (stagiaire groep 3-4-5) gaat volgend schooljaar haar 

LIO bij ons op school lopen. Dat betekent dat wij in het tweede helft 

van het schooljaar een aantal dagen met combinatiegroepen gaan 

werken. In de volgende nieuwsbrief leest u meer. 
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Nieuws 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Volgende nieuwsbrief verschijnt op 

vrijdag 26 juni 2020 

NIEUWS 

 
Schoolschaatsen 

Afgelopen maand hebben wij ouders gepeild wat zij van het school-

schaatsen vinden. Ruime meerderheid heeft de korte enquête onder 

ouders van groep 4, 5, 6 en 7 ingevuld. Uit de enquête blijkt dat ou-

ders bereid zijn om de extra kosten te betalen, maar dat het vervoer 

een probleem gaat vormen. Vandaar dat wij hebben besloten om 

geen schoolschaatsen aan te bieden. Wel heb ik begrepen dat er mo-

gelijkheden bij de ijsbaan van Tjerkwerd zijn, zodat kinderen toch nog 

de kans krijgen om te (leren) schaatsen. 

 

Cito afname 

Na overleg met de Greiden, de intern begeleiders is besloten om aan-

komende periode wel een aantal Cito toetsen af te nemen.  

We nemen niet in alle groepen alle toetsen af. Daarnaast realiseren 

wij ons dat de afgelopen periode niet optimaal was. Wij gebruiken de 

informatie uit deze toetsen om ons onderwijs zo goed mogelijk te 

kunnen afstemmen op onze leerlingen. 

 

Gezonde school 

Vorige week ontvingen wij per post het Themacertificaat Voeding.  

Wij voldoen aan alle eisen. Helaas kon de ouderavond niet doorgaan, 

maar dat geldt ook voor het bezoek aan de boer en voor de foodtruck 

van Mama Mascha. Deze laatst genoemde staat voor volgend school-

jaar al ingepland. Ook gaan wij meedoen met de pilot smaaklessen, 

een driejarig traject. Het is een initiatief van de gemeente en het 

GGD. Deze lessen zijn bedoeld voor de bovenbouw, maar misschien 

kunnen wij de gehele school hierbij betrekken. Wordt vervolgd. 

 

Fijne zonnige Pinksterdagen gewenst! 
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