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Vanuit de directie 
 

Vanaf maandag zijn we gelukkig weer helemaal open. Wat fijn dat we weer allemaal 

SAMEN naar school mogen. De ouders van de OV hadden ballonnen opgehangen en 

gezorgd voor een lekkere traktatie.  

 

Het gaat nog steeds erg goed met halen en brengen. Ouders nemen afscheid bij de 

poort en de kinderen komen zelfstandig de speelplaats op. Bij het ophalen is het fijn als 

de ouders van de kleuters wachten bij het kunstwerk op het grasveld. Yvonne heeft dan 

een goed overzicht en ziet dan snel welke kinderen al bij hun papa of mama zijn.    

 

We zouden het heel fijn vinden als we op tijd weten als kinderen niet naar school komen 

omdat ze ziek zijn. Hiervoor kunt u in de ochtend naar school bellen.  Ook als uw kind 
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naar de huisarts gaat, willen wij dat graag vooraf weten. Uw kind kan dan voor en/of na 

het bezoek nog gewoon op school komen. Voor alle andere zaken moet u als ouder een 

verlofformulier invullen. We bekijken dan of we daar toestemming voor mogen geven.  

 

Vrijdagmiddag activiteit van LEEF!: 

Iedere vrijdagmiddag na schooltijd kunnen de kinderen onder begeleiding fijn SAMEN 

sporten. Voorheen was dat in de sporthal, nu is die activiteit buiten op de speelplaats. 

Als uw kind wil deelnemen aan deze activiteit, is vooraf aanmelden verplicht. Dit kunt u 

via www.leefsomeren.nl  

 

Schooljaar 2020-2021 
 

Volgend schooljaar gaat de formatie er als volgt uit zien: 

 

Groep 1-2 Juf Yvonne maandag t/m vrijdag 

Groep 3-4 Juf Nicole maandag t/m vrijdag 

Groep 5-6 

Juf Femke maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend 

Juf Elke donderdagmiddag en vrijdag  

Juf Femke Daniëls WPO-stagiaire iedere maandag en dinsdag 

Groep 7-8 Juf Colinda maandag t/m vrijdag 

Onderwijsassistent 
Juf Janneke, juf Martine en juf Mieke gaan ons komend jaar weer 

ondersteunen. 

Taalklas 

nieuwkomersklas 
Juf Anja op dinsdag, woensdag en donderdag.  

Overige 

Juf Elke 1,5 dag ambulant onder andere om groepen over te nemen 

zodat de leerkracht buiten de klas aan haar taken kan werken. 

 

Juf Nicole en juf Colinda zijn beide een halve dag om de week 

ambulant, juf Marioleine gaat dan in hun groep. 

 

Juf Marioleine heeft 3,5 dag voor MT/IB taken. 

Juf Inge is 2 dagen op school voor haar directietaken. 
 

Meneer Bert is op woensdag- en vrijdagochtenden op school als 

conciërge. 

Meester Jeffrey is op dinsdag- en donderdagochtenden en op 

woensdagmiddag op school als conciërge. 

Juf Shirley werkt op woensdagochtend op school voor de 

http://www.leefsomeren.nl/
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administratie. 

Op maandag werken extra mee aan het atelier: juf Maria 

handvaardigheid en Erik Eijkemans van Muziek lokaal. 

De groepen komen in de lokalen waar de huidige groepen nu ook zitten. 

 

De formatie is in samenspraak met de MR vastgesteld. 

 

Iedereen gaan op woensdag 1 juli op het einde van de ochtend in de nieuwe klas 

kennismaken met de (nieuwe) leerkracht en klasgenoten. Dit start om 11:30 uur.  

 

Rapporten en oudergesprekken 
26 Juni krijgt uw kind een rapport mee naar huis. Dit zal er anders uit zien dan dat u 

gewend bent. De uitslagen van de LOVS zitten er niet bij. 

De kinderen gaan de komende week wel deze toetsen maken. Maar de uitslag is niet 

zomaar in een lijn te zetten. Omdat we immers een hele tijd niet op school zijn geweest 

is de uitslag niet meer adequaat. 

 

We nemen deze toetsen wel af om goed in beeld te krijgen waar uw kind zit qua 

ontwikkeling en waar eventueel nog hiaten zitten. Dit geeft ons dan een goed beeld voor 

de aanpak vanaf augustus. 

We willen graag de ontwikkelingen van uw kind met u bespreken.  

Omdat er geen ouders in de school mogen komen neemt de leerkracht van uw kind 

daarom in de week van 29 juni t/m 3 juli telefonisch contact met u op. Het kan zijn dat 

de leerkracht u vraagt om via Teams met u in gesprek te gaan. 

 

GGD informatie over Corona 
We hebben als school deze week extra informatie ontvangen van de GGD. 

Zij geven aan dat:  

-Kinderen nauwelijks een rol lijken te spelen bij het verspreiden van corona en zij 

worden over het algemeen niet of slechts mild ziek. 

-Als het kind hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, de ouders de klachten 

herkennen en het kind dan gewoon naar school mag. Als klachten anders zijn of worden 

dan voorheen moet het kind thuisblijven en mag hij/zij pas weer naar school als het 24 

uur klachtenvrij is. 

-Het belangrijkste blijft om de hygiëne maatregelen van de RIVM te volgen, hiermee 

wordt het risico op verspreiding van corona tot het minimum beperkt 

-Bij twijfel overleggen met de GGD altijd mogelijk is. Tel: 088 0031 333 
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Hieronder zijn belangrijke zaken nogmaals in een schema gezet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV 
Helaas heeft de OV geen vergadering meer kunnen plannen. Toch hebben ze voor een 

leuke verrassing gezorgd op maandag 8 juni. Er hingen mooie ballonnen om iedereen weer 

welkom te heten. Omdat het een beetje feest was, kregen alle kinderen een lekker 

zakje chips. Het was een echte verrassing voor iedereen. 

Ook dit jaar heeft de OV, in samenspraak met de MR, weer een vrijwillige bijdrage 

gevraagd om alle activiteiten die ze samen met de school organiseren te kunnen 

bekostigen. Helaas heeft nog niet iedereen die bijdrage betaald. Wellicht heeft u er 

niet meer aan gedacht. Volgende week ontvangt u hiervoor een mail met een 

betalingsherinnering. 
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Diamantjes van de Diamant 
 De OV, die het op de eerste dag dat we weer samen naar school mochten, het buiten 

zo gezellig versierd heeft. 

 Alle kinderen die SAMEN er voor zorgen dat het gezellig is in de klas 

 

Van externen  
 Flyer Leef: Vrijdagmiddag activiteit 
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