
 

04-09-2020 

Week 2  
 

 

 

Inhoudelijk 

 

 
De eerste week 
De eerste schoolweken zijn weer voorbij. Veel leerlingen moesten weer even wennen om weer naar school 
te gaan. We hebben het daarom ook even rustig aan gedaan.  
De leerlingen hebben al wel gemerkt dat er in groep 5 al meer van je verwacht wordt.  
Daarnaast hebben we natuurlijk ook gezellige spelletjes gedaan zodat we elkaar nog beter leren kennen.   
 
Kringen  
Dit schooljaar bereiden de leerlingen 2 verschillende kringen voor. Een nieuwskring en een boekenpitch. 
De voorbereiding hiervan hebben ze al mee naar huis gekregen en de planning is al gedeeld. De 
leerkrachten hebben in de klas een voorbeeld van allebei de kringen gegeven.  
 
Theaterlessen 
Volgende week dinsdag starten we met de theaterlessen. Een dramadocent komt de leerlingen lesgeven. 
Deze lessen worden gegeven in het kader van de groepsvorming.  
 
 
 

Organisatorisch 

 

Gym 

De aankomende 4 weken krijgen de leerlingen gymles in zelfverdediging van een gastdocent.  

De gymtijden zijn voor deze 4 weken aangepast. Gymkleren is wenselijk.  

Groep 5A hebben deze lessen op woensdag en groep 5B op maandag.  

 

 

Huiswerk  

Iedere woensdag krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis. Ze krijgen een week de tijd om het huiswerk 

te maken en nemen het een week later op woensdag weer mee naar school. We kijken dan samen het 

huiswerk na.  

Het doel hiervan is vooral dat de kinderen leren plannen en organiseren zodat ze dit in de bovenbouw 

kunnen toepassen.  

 

  



 

Ziekmelding of afspraken tijdens schooltijd  

Indien uw kind ziek is of later op school komt, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 08.00 uur en 08.30 

uur. Het is om verschillende redenen wenselijk dat dit voor aanvang van school duidelijk is:  

- wanneer er een calamiteit ontstaat, hebben we een duidelijk overzicht welke kinderen er wel en niet in 

het gebouw aanwezig zijn/waren;  

- wanneer een kind zelfstandig naar school komt, hebben we snel inzicht wanneer het niet op school 

aangekomen is en kan er snel actie ondernomen worden;  

We vragen ouders om hun kind iedere dag ziek te melden.  

 

Verlof moet aangevraagd worden door middel van een verlofformulier.  

Dit formulier is verkrijgbaar via de website: https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/  of via de 

administratie. U kunt hiervoor een mail sturen of telefonisch contact opnemen met het Secretarieel Team, 

dan wordt het formulier aan uw kind meegegeven. Het is niet de bedoeling om als ouder hiervoor de 

school in te komen.  

 

Wanneer een leerling onder schooltijd opgehaald of weggebracht wordt om naar bijvoorbeeld de tandarts 

te gaan is het niet de bedoeling dat ouders hun kind binnen komen ophalen. Zij dienen tijdig bij de 

leerkracht aan te geven hoe laat hun kind opgehaald wordt. De leerkracht verlaat vervolgens op het 

afgesproken tijdstip kort de groep om met de leerling mee te lopen naar buiten waar de ouder staat te 

wachten. Wanneer een leerling van groep 1-2, of een van de onderbouwgroepen weer afgezet wordt op 

school dienen de ouders telefonisch contact op te nemen met school zodat er iemand van de administratie 

het kind buiten kan ophalen en naar de groep kan begeleiden. Leerlingen van groep 3 tot en met 8 kunnen 

zelf naar het lokaal lopen. Op het moment dat er een afspraak is gemaakt voor een oudergesprek en dit 

plaatsvindt op school, zullen de leerkrachten een triage toepassen en uiteraard de richtlijnen van het RIVM 

volgen. Dit betekent dat u een formulier dient in te vullen met een gezondheidscheck en uw gegevens 

moet noteren, zodat in geval van een uitbraak snel een bron- en contactonderzoek door de GGD kan 

worden opgestart. 

 

Corona 

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Voordat u uw kind naar school toe stuurt is het belangrijk 

om te controleren of hij of zij geen klachten heeft.  

 

Contact met de leerkracht 

Wij willen u als ouders de gelegenheid geven om via Microsoft Teams in contact te komen met ons, als 

leerkrachten, mocht u daar behoefte aan hebben.  

In dat geval ontvangen wij graag via de mail een bericht, zodat wij een digitaal gesprek kunnen inplannen. 

Deze gesprekken zijn uitsluitend bedoeld als kennismaking, met een duur van maximaal 10 minuten. We 

zullen de gesprekken in de weken tot aan de herfstvakantie inplannen. 

 
 

 

Agenda  
 

 
Woensdag 23 september:   studiedag (de leerlingen zijn vrij) 
  

https://www.bs-eigenwijs.nl/ouders/verlofregeling/


 
 
 
 
 

Verjaardagen  
 
 

Augustus  
Groep 5A: Yahya, Luuk 
Groep 5B: Hasti 
 
September 
Groep 5A: Miro, Fenna, Tessa 
Groep 5B: Daan 
 
Alvast van harte gefeliciteerd!  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
De leerkrachten van groep 5 
 
 

  


