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Continurooster tot de zomervakantie. 
Voor alle zekerheid nog maar een keer alle breng- en haaltijden voor alle groepen. Het 
vriendelijk verzoek om u daar strikt aan te houden. Verder willen wij ouders vragen om 
kinderen, indien veiligheid dit toelaat, zoveel mogelijk alleen naar school te laten komen.  
 
Daarnaast de oproep aan alle ouders om niet bij school te blijven praten met elkaar. 
Wij begrijpen heel goed dat het fijn is om elkaar te ontmoeten en even “bij te kletsen” 
Op dit moment is dat nog niet zo handig. Fijn dat u daar rekening mee houdt.  
 
Start en eindtijd schooltijden in verband met het continurooster vanaf 8 juni tot en met 
vrijdag 3 juli 2020.  
 
Ophalen van alle groepen 1 t/m 8  maandag, dinsdag en donderdag:  
A t/m H  van 14.20 tot  14.25 uur 
I t/m P    van 14.25  tot 14.30 uur 
Q t/m Z   van 14.30 tot 14.35 uur 
Leerlingen die door een  gastouder worden opgehaald vanaf 14.30 uur, tegelijkertijd 
met eigen kinderen als die onze school bezoeken.  
 
Ophalen groepen 1 t/m 8 woensdag: 
A t/m H  van 12.20-12.25   uur 
I t/m P    van 12.25 -12.30  uur 
Q t/m Z   van 12-30-12.35  uur 
Leerlingen die door een gastouder worden opgehaald vanaf 12.30 uur, tegelijkertijd 
met eigen kinderen als die onze school bezoeken.  
 
Ophalen groep 1 t/m 4 op vrijdag: 
A t/m H  van 11.50-11.55   uur 
I t/m P    van 11.55 -12.00  uur 
Q t/m Z   van 12.00-12.05  uur 
Leerlingen die door een  gastouder worden opgehaald vanaf 12.00 uur, tegelijkertijd 
met eigen kinderen als die onze school bezoeken.  
 
Ophalen groep 5 t/m 8 op vrijdag: 
A t/m H  van 14.20 tot  14.25 uur 
I t/m P    van 14.25  tot 14.30 uur 
Q t/m Z   van 14.30 tot 14.35 uur 
Leerlingen die door een  gastouder worden opgehaald vanaf 14.30 uur, tegelijkertijd 
met eigen kinderen als die onze school bezoeken.  
 
 
 



Avondvierdaagse. 
Vinden jullie het ook zo jammer dat de avondvierdaagse niet door gaat? Gelukkig is daar 
een oplossing voor gevonden! 
De wandelbond vindt het belangrijk dat kinderen blijven bewegen. Verplaatsing van de 
wandeltochten naar het najaar bleek onmogelijk. Door de apptechnologie van E-Routes te 
koppelen aan de avondvierdaagse kunnen kinderen straks vier routes vanaf een zelf 
gekozen vertrekpunt wandelen. Deelname kost vijf euro. De officiële avondvierdaagse 
medaille wordt thuisbezorgd. Meer informatie op avond4daagse.nl! 
De Wandelbond. 

 
Afsluitende portfoliogesprekken. 
In de week van 15 tot en met 19 juni kunnen ouders zich via de Parro-app inschrijven voor 
een afsluitend gesprek.  
19 juni ontvangen alle kinderen hun portfolio. In de week van 22 juni vinden dan de 
gesprekken plaats. Dit is uitsluitend telefonisch. Heeft u zelf nog vragen of wilt u nog iets 
anders bespreken tijdens het portfolio gesprek, dan kunt u dat kenbaar maken via de Parro-
app.van de betreffende leerkracht. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw zoon of dochter.  
 
Ouderbijdrage 
We vinden het ontzettend jammer voor de kinderen, maar zoals al bekend, gaan de 
schoolreisjes/kampen voor groep 3/4/5/6/7 niet door. Hier sturen wij u dus geen factuur meer 
voor. De Activiteiten Commissie heeft in de eerste helft van dit schooljaar onder andere de 
activiteiten rondom de jaarvergadering, Sinterklaas, Kerst en Carnaval georganiseerd en het 
afscheid van groep 8 staat nog in de planning. Daarnaast zullen er in de verschillende 
groepen nog feestelijke activiteiten georganiseerd worden, waarvoor een kleine bijdrage 
vanuit de AC wordt gedaan. Het schoolfeest voor kinderen en ouders kan in de traditionele 
vorm niet doorgaan. Daarvoor in de plaats zal het team passende feestelijkheden 
organiseren voor de kinderen.  
 
Voor een bijdrage aan al deze activiteiten ontvangt u hierbij de factuur van de ouderbijdrage 
per kind. Hopelijk kunnen we in het komende schooljaar weer volop aan de slag. Hierbij 
willen we graag alle ouders die bij de verschillende activiteiten hebben geholpen nogmaals 
bedanken. 
De Activiteiten Commissie 
 

Formatie schooljaar 2020-2021 

 

 

Groep  Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag  Vrijdag  

1/2a 

 

 

Sabrina Sabrina Paula Paula Paula 

Sabrina      

1/2b 

 

Ria Ria Ria Ria Ria 

     

1/2c 

 

 

Wilma  Wilma Erma  Erma  Erma 

Wilma    
 

  

1/2d 

 

Leonie Leonie Leonie WPO WPO 

Leonie     

3 

 

Mary Mary Mary Mary Mary 

Janneke Janneke Janneke Mary Mary 



4 

 

 

Alice Carola  Carola  Alice Alice  

Carola Zij 

instromer  

Zij-instromer  
 

 

5a 

(was 4a 

Alice/Carola) 

Hidde Hidde Hidde  Hidde Hidde 

     

5b 

(was 4b 

Celine/Esther) 

Wim Wim Wim Wim Wim 

     

6a 

(was 5a Hidde) 

Jannie Jannie Jannie Jannie Jannie 

     

6b 

(was 5b Wim) 

Arjen Arjen  Arjen  Arjen Sabrina 

     

7a 

(was 6b Esther/ 

Arjen) 

Jan  Jan Jan Jan Jan 

     

 7b 

(was 6a Jannie) 

Mariska  Mariska Mariska Mariska Mariska 

     

8a  

(was 7a Jan) 

Esther Esther Esther 

 

 

Annemarie Annemarie 

8b 

(was 7b 

Mariska) 

Ivo Ivo Ivo Ivo Ivo 

     

 
 
In bovenstaand schema leest de u de formatie voor het schooljaar 2020-2021. Juf 
Annemarie zal op maandag en dinsdag schoolbreed ondersteunende taken uitvoeren. Juf 
Carmen en juf Babs nemen afscheid en gaan beide op een andere school, binnen de 
stichting werken. Juf Leonie zal na de zomervakantie direct terugkeren van haar verlof. Juf 
Sabrina zal in november weer terugkeren van verlof, voor haar is er eerst vervanging.  
 
C. van der Meulen 
 

Juffendag kleuters 
Elk jaar, aan het einde van het schooljaar, vieren we met de kleuters de “juffendag”. Dit 
houdt in dat alle kleuterjuffen samen hun verjaardag op dezelfde dag vieren. Dit jaar stond 
de juffendag gepland op woensdag 3 juni. In verband met de coronacrisis kan de juffendag 
niet op de gebruikelijke manier doorgaan. 
We hebben met elkaar gekeken wat we wel zouden kunnen doen. We verplaatsen de 
juffendag nu naar woensdag 10 juni, omdat dan alle kinderen weer op school zijn. Voorheen 
vierden we het met allerlei spelletjes binnen en buiten onder begeleiding van vele ouders die 
een groepje bij de spelletjes wilden begeleiden. Dat kan dit jaar niet, mede omdat er nog 
geen ouders in de school aanwezig mogen zijn. 
Toch willen we de juffendag invulling geven in de eigen klas. Hier spelen we spelletjes en 
krijgen de kinderen van ons te eten en te drinken. Op die manier willen we er toch een 
gezellige juffenverjaardag van maken. 
De kinderen hoeven deze dag geen fruittas mee te nemen. 
  
Het lesrooster is vanaf deze week wel anders want de kinderen gaan nu woensdag tot 12.25 
uur naar school. We hebben dus alleen een ochtendprogramma. 
  



Bij warm weer graag meenemen: een flesje water en  graag voor school insmeren met 
zonnebrand crème. 
We houden jullie natuurlijk op de hoogte met foto’s via de parro app. 
De juffen van groep 1 en 2. 
 

 
 
 


