
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
Inmiddels hebben we een paar weken les gegeven in deze ongewone situatie. Juist doordat er een 
enkele groep was hebben we wel een paar weken goed kunnen inzetten op de groep. Als 
leerkrachten merken we dat dat heel fijn is.  
Wat is het vooral ook fijn om de kinderen weer ‘echt’ te zien. We hebben allemaal gemerkt dat 
werken in het onderwijs het best kan door kinderen ‘echt’ te zien en niet via een scherm. Je ziet nu 
zoveel meer.  
We hopen nog één zo’n week te hebben en daarna hopen we weer allemaal naar school te gaan. Het 
zal dan weer even wennen zijn maar we hebben er in ieder geval weer zin in.  
 
Nu hebben we eerst een weekend om weer uit te rusten. Een weekend waarin we het Pinksterfeest 
mogen vieren. Ik wens iedereen hele goede Pinksterdagen waarin we mogen herdenken dat de 
Heilige Geest is uitgestort.  
 
Onderwijs vanaf 8 juni schooltijden 

We volgen het advies van de PO-raad door het continurooster door te zetten maar nu naar alle 

dagen. Op deze manier hebben we tussen de middag geen extra verkeer van ouders.  

Alleen voor de instroomgroep hebben we een aanpassing. Zij gaan alleen de ochtenden naar school.  

 

De kinderen van de instroomgroep (gestart na de kerstvakantie) hebben de volgende schooltijden: 

Maandag: 08.30 tot 12.00 

Dinsdag: 08.30 tot 12.00 

Woensdag: 08.30 tot 12.30 

Donderdag: 08.30 tot 12.00 

Vrijdag: 08.30 tot 12.30 

 

De kinderen van groep 1 tot en met 8 hebben de volgende schooltijden: 

Maandag: 08.30 tot 14.30 

Dinsdag: 08.30 tot 14.30 

Woensdag: 08.30 tot 12.30 

Donderdag: 08.30 tot 14.30 

Vrijdag: 08.30 tot 12.30 

 

Hygiënemaatregelen 

We blijven de hygiënemaatregelen hanteren zoals we dat ook nu doen. Dit geldt ook voor de andere 

maatregelen die getroffen zijn. We blijven aanpassingen doen in bijvoorbeeld de pauzes en gym.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuw zendingsproject 

Kenia: extra klaslokalen voor kinderen in een sloppenwijk Kawangware 

In de wijk dichtbij Nairobi staat een kerkgebouw van de Reformed Church of East Africa (RCEA), een 

partnerkerk van de GZB. De RCEA werkt hier al sinds 2001 en zet zich met volle energie in om juist 

hier het Evangelie handen en voeten geven.  

 

De kerkgemeenschap heeft oog en hart voor met name de kwetsbare kinderen in de wijk. De kerk 

herbergt een zondagsschool, kinderopvang, kleuterschool en een gedeeltelijke basisschool (klassen 

1, 2, en 3). De kerk wil hiermee de kinderen nieuwe hoop en een betere toekomst geven en de liefde 

van Jezus Christus verspreiden. 

 

De huidige groep bestaat uit 75 kinderen, maar de kerk groeit en ook het aantal kinderen neemt toe. 

Er is grote behoefte aan uitbreiding van de faciliteiten voor al het kinderwerk, zowel op zondag als 

door de week is er veel te weinig ruimte. Het huidige gebouw is echt veel te klein. Om aan de vraag 

te voldoen, is dringend behoefte aan extra klaslokalen. 

 

Trakteren verjaardagen 

De achterliggende tijd is er nog niet getrakteerd in de klassen. Dit willen we weer gaan oppakken 

vanaf 8 juni. Wanneer uw kind jarig is geweest mag u contact opnemen met de leerkracht om een 

moment te plannen om te trakteren. Dit om te voorkomen dat er op sommige dagen in een klas 

meerdere traktaties zijn.  

De traktaties moeten ’s morgens mee naar school gegeven worden. U mag dit dus niet tussendoor 

brengen. Verder willen we u vragen om te kiezen voor verpakte traktaties.  

 

Citotoetsen einde schooljaar 

We hebben besloten om deze toetsen niet af te nemen aan het eind van het jaar maar aan het begin 

van het nieuwe schooljaar. Cito geeft deze mogelijkheid eenmalig. Op deze manier weten we 

volgend jaar waar de kinderen starten en kunnen we ons onderwijs daar goed op aanpassen waar 

dat nodig is.  

 

Studieweekend 19 en 22 juni 

We hebben er over gesproken of dit nu wel door moet gaan omdat de achterliggende periode er 

anders uit heeft gezien.  

Als team hebben we besloten om deze dagen te laten staan omdat we deze dagen al afspraken 

hebben staan en we ook hebben begrepen dat meerdere gezinnen al een weekend weg of dag weg 

hebben gepland.  

 

Rapporten 

Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen een rapport. Het kan zijn dat deze er anders uit 

komt te zien dan anders. Dit omdat we minder cijfers hebben maar we het wel belangrijk vinden om 

aan de kinderen te laten zien wat zij hebben geleerd en hoe ze het hebben gedaan.  

Op welke wijze we de rapporten gaan invullen is bij ons nog een bespreekpunt.  

 



 

Formatie nieuwe schooljaar 

Volgende week vrijdag (5 juni) hoop ik de formatie voor het komende schooljaar bekend te maken.  

 

Bericht vanuit de bovenschoolse actie voor de GZB 

In de afgelopen periode zou de bovenschoolse actie hebben plaats gevonden. Deze zou dit jaar 

bestemd zijn voor de GZB met als speciaal project: "Kinderen in Peru". Helaas heeft dit geen 

doorgang kunnen vinden door de coronacrisis. D.V. volgend jaar hopen we deze actie opnieuw te 

kunnen houden. 

 

Om de gemaakte kosten voor de materialen en inzet van derden te beperken, willen we als school 

aan u een vrijwillige bijdrage vragen t.b.v. dit project van de GZB ( Gereformeerde Zendingsbond) .  

In de bijlage vindt u een korte toelichting op dit project. Ook voor hen heeft deze crisis gevolgen op 

de inkomsten en de continuïteit van het zendingswerk.  

Geeft u ook?  

Via onderstaande link kunt u uw bijdrage overmaken. Deze komt dan rechtstreeks bij de GZB 

terecht. 

Namens hen alvast heel hartelijk bedankt!  

 

https://tikkie.me/pay/GZB/mo4fowqNu7Qc74eev5PF74 

 

Op zoek naar jonge helden! 

Ook in dit bijzondere jaar is gemeente Apeldoorn op zoek naar kinderen en jongeren die zich 

belangeloos inzetten voor anderen of voor Apeldoorn. Want deze jonge helden willen we graag 

belonen met een Jeugdlintje! 

 

Geef een jonge held op! 

Kent u iemand van maximaal 20 jaar oud, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld een lange 

tijd vrijwilligerswerk doet, een heldendaad verricht of een actie organiseert voor een goed doel? 

Geef hem of haar dan op! Ga naar www.apeldoorn.nl/jeugdlintje en vul het formulier in. Hier vindt u 

ook meer informatie over het Jeugdlintje en de jonge helden van 2019. 

Opgeven kan tot 1 oktober. Op vrijdag 20 november worden de Jeugdlintjes uitgereikt. 

 

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 

 

https://tikkie.me/pay/GZB/mo4fowqNu7Qc74eev5PF74


 

 


