
 

 
 
 

   INFORMATIEBRIEF NR. 18 ( 2 juli 2020) 

 
 
Uitglijden kleuters 
Op donderdag 9 juli zullen om 14.15u de kleuters die naar groep 3 gaan daadwerkelijk 

uitglijden. In verband met de Corona richtlijnen gaat het dit jaar anders dan normaal. 

De ouders van de kleuters zijn van harte welkom op de speelplaats. Zij kunnen 

vanachter het lint het uitglijden bekijken. Opa’s, oma’s, broertjes en zusjes helaas niet. 

Zij kunnen vanachter het hek op gepaste afstand het uitglijden bekijken. Aansluitend 

begint de zomervakantie voor alle leerlingen. 

 

 

 

Bedankje laatste schooldag.Op de laatste schooldag willen de ouders graag de 

leerkrachten bedanken. Uiteraard waarderen we dat en vinden dat zelfs oprecht heel leuk. 

Toch slaan we dat deze keer over. Wilt u de leerkracht bedanken voor de goede zorgen, kunt 

u aan uw kind een leuke kaart o.i.d. meegeven. 

 

Corona-maatregelen na de zomervakantie 
Aangezien na de zomervakantie nog steeds maatregelen zullen gelden om het Coronavirus 
zoveel mogelijk tegen te gaan, zullen we op de volgende manier hiermee omgaan: 

 UITGANGSPUNT BLIJFT, dat leerlingen die ziek en verkouden zijn, thuis moeten 
blijven! Dit blijft belangrijk! 

 We handhaven de manier waarop de leerlingen nu naar binnen komen: de leerlingen 
van de groepen 1-2 worden door de leerkrachten buiten opgehaald en de andere 
leerlingen komen via de verschillende deuren naar binnen (groepen 6 en 7 bij de 
nooddeur van de toiletten). 

 We handhaven de plekken waar de ouders hun kinderen opvangen (buiten het hek). 
 We handhaven het extra wassen van de handen bij binnenkomst. 
 We gaan weer over naar het NORMALE rooster. Hiermee komt het continurooster te 

vervallen. 

We hebben van verschillende ouders de opmerking gehad, dat het werken met een 
continurooster goed is bevallen. Dit is voor ons de aanleiding om komend schooljaar met het 
gehele team en de Medezeggenschapsraad de discussie opnieuw te voeren over het wel of 
niet gaan werken met een continurooster. In die discussie nemen we uiteraard de 
ervaringen mee die we dit schooljaar hebben opgedaan. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De MR heeft op 16 juni haar laatste vergadering van dit schooljaar gehad.  
 
De volgende punten zijn aan bod geweest:  

 Onderwijs in coronatijd/oudergesprekken/evaluaties enz.  
 Gesprek  met een aantal ouders van groep 5  
 Formatie  
 Schoolgids en kalender  
 Schooljaarplan  
 Protocol doubleren  
 MR verkiezingen /MR functies verdelen  
 Vergaderdata MR  
 activiteitenplan MR  
 Afscheid Feiko  

We hebben in de laatste vergadering afscheid genomen van Feiko de Graaff die de MR gaat 
verlaten daar hij volgend jaar geen kinderen meer op onze school heeft.  
We bedanken Feiko heel hartelijk voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de MR.  
 Als opvolger hebben we Eric Kamp bereid gevonden om plaats te nemen in de MR  
Eric...van harte welkom en fijn dat je de MR komt versterken.  
  
De samenstelling van de MR voor komend schooljaar is als volgt:  
Oudergeleding:  
Voorzitster: Ellen Boonman   
Notulist: Janneke Kemmeren  
Lid: Eric Kamp  
Personeelsgeleding:  
Penningmeester: Jadine Spierings  
Secretaresse: Simone Vos  
Lid: Gerry Biemans  
Lid: vacature personeelslid 
Adviserend lid: Eric de Brouwer 
 
De MR wenst iedereen alvast een fijne vakantie!   

 

 

Nieuwsbrief GMR 
In de bijlage de nieuwsbrief van de GMR januari-juni 2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VakantieBiep 

 


