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Yes we mogen weer! 

 

Na de persconferentie van 21 april zijn wij hard aan de slag gegaan om alles 

te regelen voor aankomende week. Komende week mogen we namelijk 

eindelijk de leerlingen weer voor een deel op school ontvangen. U heeft 

afgelopen woensdag een overzicht ontvangen in welke groep uw kind 

komende week zit. Dit is in groep A of B. Hier kan niet in geschoven worden 

en wij verwachten de kinderen dus op deze momenten ook in de klas. Op de 

andere dagen hebben de leerlingen thuiswerk. Heeft u twijfels over de 

gezondheid van uw kind? Neem dan even contact op met de 

groepsleerkracht(en).  

 

 

Wanneer terug naar school? 
 

In onderstaand overzicht hebben wij zo duidelijk mogelijk weergeven hoe de komende 2 weken (tot aan 

Hemelvaart) eruitzien.  

Maandag 11 mei Dinsdag 12 mei 

8.30-15.00 

 

Woensdag 

13 mei 

8.30-12.15 

Donderdag 14 mei 

8.30-15.00 

 

Vrijdag 15 mei 

8.30-12.15 
 

Thuis werken 
aan 
thuiswerkpakket 
+ online 
contactmoment 

Groep A Groep A Groep B Groep B 

 

Maandag 18 mei 
8.30-15.00 

 

Dinsdag 19 mei 

8.30-15.00 

 

Woensdag 20 mei 

8.30-12.15 
 

Donderdag 21 

mei 

 

Vrijdag 22 mei 

 

Groep B Groep A Thuis werken aan 
thuiswerkpakket 

Hemelvaart --> 
vrij 

Hemelvaart --> 
vrij 

 
 

 

 

 

 



 

 

Online contactmoment 

 

 

Komende maandag 11 mei zien we graag allebei de groepen 7 online op Google Meet, zodat we alles goed 

door kunnen bespreken voor de komende week. Tijdens dit gesprek wordt er aandacht besteed aan het 

protocol, zodat we dinsdag op een zo veilig mogelijke manier 

kunnen starten. Ook leggen wij uit hoe het thuiswerk voor de 

groepen A en B er voor die week uit zien. Na dit gesprek wordt 

het thuiswerk voor dinsdag 12 mei t/m vrijdag 15 mei online 

gezet op Google Classroom. Het is voor de leerlingen belangrijk 

om de digitale Classroom in de gaten te houden, zodat zij van 

alles op de hoogte zijn en blijven. 

Groep 7A wordt maandag van 12.30-13.30 uur online verwacht.  

Groep 7B wordt maandag van 9.30-10.30 uur online verwacht.  

 

 

Thuiswerk maandag 

 
 

In de bijlage vindt u het thuiswerk voor maandag 11 mei voor alle leerlingen. Dit thuiswerk kunnen de 

kinderen ook weer vinden in de Google Classroom. Vragen hierover kunnen ze stellen tijdens het online 

contactmoment op deze dag of in de Google Classroom bij maandag 11 mei.   

 

 

Schoolspullen en tassen & jassen 

 
 
 

Het is belangrijk dat de leerlingen voor de eerste schooldag (dinsdag groep 

A, donderdag groep B) hun rekenboeken, spelling werkboek en taal 

boeken meenemen naar school. De rest van de schoolspullen mogen nog 

even thuis blijven liggen. Vervolgens laten wij steeds aan de leerlingen 

weten wat ze nodig hebben voor de volgende dag. Alles moet steeds mee 

op en neer genomen worden naar school en huis. Volgens het protocol 

verwachten wij dat de kinderen hun jassen & tassen niet op de kapstokken 

ophangen, maar ophangen bij hun eigen tafel en stoel.  

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 Belangrijkste doelen 

 
Als we volgende week weer starten op school gaan we starten met het kijken naar 

het welzijn van de leerlingen. Er is veel gebeurd de afgelopen periode en dit heeft 

voor iedereen een impact gehad, klein of groot. We zullen dan ook op 

verschillende manier met de leerlingen de afgelopen periode en de komende 

periode bespreekbaar maken. 

Daarnaast gaan we aan de slag met de basisvakken zoals taal, rekenen en spelling. 

De basis is voor ieder kind belangrijk. We observeren waar de leerlingen nu staan 

ten opzichte van de lesstof en waar de nodig aandacht naar uit moet gaan.  

Samen met de leerkrachten van groep 8 hebben wij bekeken welke doelen ten aanzien van rekenen en 

spelling, de leerlingen nog aangeboden moeten krijgen voordat zij de overstap maken naar het volgende 

leerjaar. Deze doelen zullen dit schooljaar nog aangeboden worden. 

Daarnaast blijft er ruimte voor andere vakken zoals crea en wereldoriëntatie. Specifiek voor groep 7 

bereiden wij ze ook voor op het einde van het schooljaar en de overstap naar groep 8. Te denken valt aan 

het preadvies en mogelijk het theoretisch verkeersexamen. 

Het praktische verkeersexamen zal dit schooljaar niet meer plaatsvinden en is verplaatst naar volgend 

schooljaar september/oktober. Wij gaan nog bekijken of we het theoretisch verkeersexamen wel door 

laten gaan. Zodra we hier meer over weten zullen wij u en de leerlingen informeren.  

 
Verjaardagen 

 
In deze corona-tijd zijn er veel kinderen jarig geweest. We hebben hier via de 

mail/op Google Classroom aandacht aan proberen te besteden. In de klas 

besteden wij uiteraard de komende tijd aandacht aan de verjaardagen maar zijn 

traktaties de komende tijd nog niet de bedoeling.  

 

 
 
 
Contact tussen ouders en leerkracht 

 
Wij volgen het protocol en dat betekent dat er geen ouders op school mogen komen. Dat betekent dat wij 

ook niet op school met u in gesprek kunnen gaan. Wanneer u dus vragen heeft of graag een gesprek aan 

wilt gaan, dan kunt u dit naar ons mailen. Naar aanleiding van de vraag kijken wij dan of het handig is om 

terug te mailen, even te bellen of zelfs even te videobellen.  

 


