
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni. De temperaturen lopen op; het is lang licht buiten; een 
teken dat we richting de zomervakantie gaan. Op school zijn we langzaam begonnen met het 
afronden van dit bijzondere schooljaar. We zijn blij en dankbaar dat we tot op heden (weer) gezond 
door de corona-periode zijn gekomen. 
In sommige gezinnen is er wel ziekte geweest en gelukkig mocht iedereen weer aansterken. Heeft u 
nog te maken met ziekte of andere zorgen dan wensen we u veel sterkte toe.  
 
Ondertussen in de school 
We zijn begonnen aan de afronding van het onderwijs. De Cito-toetsen zijn afgenomen en er wordt 
nu hard gewerkt om deze te analyseren en te bekijken wat dit betekent voor ons onderwijs.  
De komende weken zullen we nog even hard werken om de lessen af te ronden maar ook tijd te 
nemen voor andere activiteiten. Zo staat onze feestdag op 6 juli nog op het programma (meer 
informatie hierover staat in deze nieuwsbrief) maar ook een aantal activiteiten in groep 8. Volgende 
week hoopt groep 8 op kamp te gaan en in de laatste week hebben zij hun afscheid. We wensen hen 
in het bijzonder nog een paar fijne laatste weken bij ons op school.  
 
Richtlijnen corona 
Afgelopen week is het protocol voor het basisonderwijs rondom corona-maatregelen aangepast. Er 
mag versoepeld worden met ingang van maandag 28 juni.  
Ook wij zullen een aantal versoepelingen doorvoeren die niet te groot zijn want we willen in de 
laatste weken geen grote wijzigingen meer doorvoeren.  
Belangrijk om vooraf te melden is dat wij tot de zomervakantie wel blijven werken met een 
continurooster. Na de zomervakantie zullen we weer terug gaan naar het oude rooster zoals al 
eerder gemeld in een bericht.  
 
Welke aanpassingen doen we wel: 

• De school start weer om 08.30 uur en de kinderen spelen weer op het plein voor schooltijd.  

• De school eindigt zoals het ook nu is; of om 14.25 uur of om 14.30 uur.  

• Ouders mogen weer in de school; wel willen we u vragen om hier terughoudend in te zijn en 
niet massaal naar binnen te gaan.  
Wanneer u in de school komt wel graag handen ontsmetten bij de ingang. Dit kan bij de 
kleuteringang en bij de hoofdingang.  

 
Feestdag 6 juli 
Omdat de schoolreisjes dit jaar niet door zijn gegaan organiseren we een feestdag op dinsdag 6 juli. 
Deze dag hebben we onder andere bezoek van een bedrijf dat workshops geeft rondom muziek. Elke 
klas gaat iets voorbereiden samen met hen en ’s middags treden we voor elkaar op.  
Bij droog weer willen we dit optreden buiten doen en willen we ook u hiervoor van harte uitnodigen. 
De voorstelling is van 13.00 uur tot 14.00 uur. Komt u ook? 
Op 5 juli zullen we hierover nog een apart bericht verzenden.  
 
 
 
 



 

Ouders in de onderbouw 
We merken dat in met name de onderbouw sommige ouders nog nooit binnen zijn geweest om te 
kijken waar hun kind zit. Wanneer u in de komende tijd eens tijd heeft mag u na schooltijd wel een 
keer binnenlopen met uw kind om in de klas te kijken.  
De leerkracht is op dat moment aanwezig maar zal ook zelf gewoon aan het werk zijn.  
 
Oudercommissie 
Binnen onze school hebben we een oudercommissie die ons helpt bij het organiseren van 
activiteiten, klusjes die blijven liggen, etc. Dit jaar nemen een aantal ouders afscheid van de 
oudercommissie en we hebben inmiddels twee ouders die mee willen denken en helpen in de 
oudercommissie; dit zijn Maaike Koenen en Ariëtte van de Steeg. Fijn! 
We zijn nu nog op zoek naar één ouder die mee wil helpen in de oudercommissie. Dit mag ook een 
man zijn ☺. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Martine te Morsche (zij zit 
namens het personeel bij de oudercommissie). 
Bent u de ouder die wij zoeken voor de oudercommissie dan mag dat ook doorgegeven worden aan 
Martine te Morsche.  
 
Wie wil ons helpen? 
Gras 
Aan het eind van het schooljaar zullen Aalt en Carola Koetsier stoppen met het verzorgen van het 
gras. Daarom de vraag wie ons wil helpen met het gras vanaf de zomervakantie. Het gaat om het 
maaien van het gras en het besproeien ervan in met name droge periodes.  
 
Vlag 
Ook kwam er nog een andere vraag bij ons op. Wij vinden het mooi dat we de vlag uithangen bij 
bijzondere dagen (verjaardagen koningshuis, 4 en 5 mei, etc.). Nu vallen die dagen niet altijd op 
schooldagen. Is er iemand die voor ons de vlag wil ophangen en aan het eind van de dag er weer wil 
afhalen op deze dagen? 
 
Voor beide oproepen geldt dat als u wil helpen of meer informatie wil dat kan bij Colinda van 
Milligen.  
 
Rapport 

De rapporten gaan mee op maandag 5 juli. Dit in tegenstelling tot wat in de activiteitenkalender 

staat die aan het begin van het jaar meegaat.  

 

Foto’s social schools 

Eind juli worden in social schools automatisch alle foto’s verwijderd. Wilt u foto’s bewaren dan 

willen we vragen om deze voor die tijd te downloaden. 

 

Coop Doekoe actie 
Een paar weken geleden was er de mogelijkheid om bij de Coop doekoe-munten te sparen voor onze 
school. Twee weken geleden hebben we gehoord dat er voor onze school gespaard is voor €359. Wij 
willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het sparen! 
Inmiddels hebben we materiaal uitgezocht voor het buitenspelen. De leverdatum laat nog wel even 
op zich wachten (september) maar dan hebben we na de vakantie weer wat nieuw materiaal.  



 

 
Agenda  
De agenda is ook al aangevuld met activiteiten die in de eerste maand van het nieuwe schooljaar 
plaats vinden. Wilt u deze ook alvast in uw agenda schrijven? Na de zomervakantie krijgt u een 
totaaloverzicht van activiteiten voor het nieuwe jaar.  
Op vrijdag 27 augustus krijgt u nog een nieuwsbrief met informatie voor de eerste periode.  
 

30 juni – 2 juli Kamp groep 8  

5 juli Rapport mee  

6 juli Feestdag (ipv schoolreizen)  

12 juli Afscheid groep 8  

13, 14, 15 juli Grote schoonmaak  

16 juli Sing-out op het plein 
(jaarafsluiting) 

 

17 juli – 29 augustus Zomervakantie   

30 augustus Eerste schooldag in nieuwe 
schooljaar 

 

1 september Informatieavonden Zoals het nu lijkt gaat deze gewoon door; dit is 
afhankelijk van wat er tegen die tijd mogelijk is.  

9 september Startbijeenkomst in Blanke 
Schot 

Zoals het nu lijkt gaat deze gewoon door; dit is 
afhankelijk van wat er tegen die tijd mogelijk is.  

14 september Schoolreis groep 1-4  

14 of 16 september Schoolreis groep 5-8 Precieze data volgt zsm.  

22 september Schoolfotograaf  

28 september Ouderavond Kiva Zoals het nu lijkt gaat deze gewoon door; dit is 
afhankelijk van wat er tegen die tijd mogelijk is.  

 
Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team nog een fijne week toe te 
wensen en alvast een goed weekend.  

 
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 
 
 


