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Volgende week weer naar school 
 
Eindelijk is het zo ver! We mogen de deuren van de school weer openen.  
Wij hebben er weer veel zin in om jullie allemaal te zien. 
 
De komende periode wordt de groep wordt in tweeën gesplitst;  
de ene groep komt op dinsdag en woensdag naar school en de andere op donderdag en vrijdag. 
De groepsverdeling hebben jullie via de mail ontvangen. 
 
In de week van Hemelvaart (week van 18 t/m 22 mei) zijn de leerlingen op donderdag en vrijdag vrij; - dat betekent 
dat de leerlingen uit de B groep in die week op maandag 18 mei naar school komen en de leerlingen uit de A groep 
op dinsdag 19 mei; - woensdag 20 mei komen de leerlingen niet naar school; er wordt een digitaal aanbod verzorgd 
in Teams. 
 
Wegens het aantal leerlingen die gebruik maken van de noodopvang van dinsdag tot en met vrijdag hebben we 
besloten dat deze groep leerlingen opgevangen worden in de hal onder leiding van Ingrid Krijnen, onze 
onderwijsassistent en niet in de reguliere groep. De leerlingen verzamelen `s morgens wel in het eigen klaslokaal en 
gaan van daaruit naar de hal waar Ingrid deze leerlingen zal opvangen.  
  
 

Halen en brengen 
 
 
Vanwege de Corona-maatregelen is het de bedoeling dat ouders niet in de school komen. Hierdoor zal de start van 
de dag anders verlopen dan we met elkaar gewend zijn.  
De leerkracht van de groep wacht de kinderen om buiten op bij de kleuteringang van de school. We gaan 
gezamenlijk naar binnen. Het is fijn als iedereen precies op tijd aanwezig is. Te vroeg komen is niet handig, omdat er 
dan een andere groep wil verzamelen. Het is belangrijk dat u van tevoren aan uw kind uitlegt dat u niet mee naar 
binnen kunt. 
 
Schooltijden 
 
groep KA: 08.15 uur - 08.20 uur;  
groep KB: 08.20 uur - 08.25 uur;  
groep KC: 08.25 uur - 08.30 uur;  
groep KD en KE: 08.30 uur - 08.35 uur; 
 
groep KA: 14.45 uur - 14.50 uur; 
groep KB: 14.00 uur-14.55 uur. 
groep KC: 14.55 uur - 15.00 uur; 
groep KD en KE: 15.00 uur - 15.05 uur; 
 
het einde van de schooltijd voor de kleutergroepen op woensdag en vrijdag is als volgt: 
groep KA: 12.00 uur - 12.05 uur; 
groep KB: 12.05 uur - 12.10 uur; 
groep KC: 12.10 uur - 12.15 uur; 
groep KD en KE: 12.15 uur - 12.20 uur 
 



 
 
De kinderen die na school naar een externe BSO gaan (Klokje rond, Sportstuif, Witte Wiel) gaan met de leerkracht 
mee naar buiten. Deze kinderen wachten op de betonnen rand bij het fietsenschuurtje tot ze worden opgehaald.  
Er is altijd een leerkracht bij hen om toezicht te houden. Deze afspraken zijn door school ook gecommuniceerd met 
de BSO’s.  
 
 
 

Juf Rietje digitaal 
 
 
Juf Rietje gaat de komende weken voor onze groep het “thuisonderwijs” verzorgen. We hebben de afgelopen tijd 
allemaal al kunnen genieten van haar leuke en leerzame filmpjes in Teams. De dagen dat de kinderen niet naar 
school gaan, kunnen ze kijken in Teams welke opdrachtjes er voor hen bedacht zijn. Juf Rietje zet op maandag, 
dinsdag en woensdag werk klaar in Teams. Kinderen die op dinsdag en woensdag naar school gaan doen het werk 
van dinsdag en woensdag  op donderdag en vrijdag.  
Het is écht belangrijk dat de kinderen inloggen in Teams en met het thuiswerk aan de gang gaan. De activiteiten zijn 
gericht op de leerdoelen van de kinderen en dus onderdeel van het lesprogramma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Contact met leerkracht 
 
 
Ook al kunnen ouders de komende periode niet binnen komen op school, is er natuurlijk wel de mogelijkheid de 
leerkracht van uw kind te spreken. U kunt via de mail een afspraak maken om te beeldbellen. 
Hiervoor kunt u het Teams-account van uw kind gebruiken.  
Voor korte vragen of mededelingen kunt u een briefje aan uw kind meegeven, of ons een email sturen. 
 
 
 

Verjaardagen vieren 

 

Er zijn de afgelopen periode meerdere kinderen jarig geweest. Dat willen we natuurlijk vieren! 

We willen hiermee graag wachten tot we weer met de hele groep tegelijk naar school kunnen. 

We gaan dan één groot feest vieren voor alle jarigen tegelijk. Zo gauw we weten wanneer het 

weer mag, plannen we samen een feestje. Of er op dat moment ook ouders van de jarigen 

welkom zijn, hangt natuurlijk af van de dan geldende maatregelen. 

Komende week gaan we wel alvast een kroon maken voor alle jarigen en natuurlijk zingen we 

ook voor hen. 


