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Corona 
De eerste week van volledige opening zit er al bijna weer op. Het was fijn om alle kinderen 
weer op school te hebben. Ook de kinderen waren blij dat iedereen er weer was. 
De afgelopen dagen heb ik veel vragen van ouders gekregen of hun kind wel naar school 
mag als het verkouden is, of een broertje of zusje maar het kind zelf niet. Het is begrijpelijk 
dat hier vragen over zijn. Kinderen die bekend zijn met hooikoorts of chronisch verkouden 
zijn, mogen in principe naar school komen als zij geen verhoging/koorts hebben. Wel willen 
wij dat u dit met de leerkracht of met de directeur bespreekt alvorens de kinderen naar 
school komen. Kinderen met een ziek broertje of zusje, dat koorts heeft, blijven thuis. Ook 
als ze zelf niet ziek zijn!  
Wij hanteren verder strikt de regels rondom het advies het RIVM. In de Parro-app stuur ik de 
regels die wij als uitgangspunt hanteren mee zodat u ze thuis ook kunt nakijken als u twijfelt 
of uw kind wel of niet naar school mag komen. 
We merken dat, nu de regels wat versoepeld lijken, veel externe instanties weer in school 
willen komen voor onderzoeken of het herstarten van ondersteuning aan leerlingen. In 
principe zijn we daar erg terughoudend in en hebben het liever niet. Ook met ouders maken 
wij, alleen bij hoge uitzondering, afspraken voor gesprekken in school. Deze vinden  dan ver 
na schooltijd  plaats met in achtneming van de regels. Wij hopen dat u daar begrip voor 
heeft. Zoals het nu lijkt zullen al deze maatregelen ook na de zomervakantie nog van kracht 
zijn.   
Continurooster 
Wij zijn, onder invloed van Coronamaatregelen, overgestapt naar een continurooster. Het is 
niet mogelijk om zomaar definitief over te stappen naar een continurooster. Het 
continurooster van nu is in ieder geval tot aan de zomervakantie.  
Wel willen wij onderzoeken of een continurooster misschien blijvend kan worden ingevoerd 
en hoe dit proces dan kan worden ingezet. Zodra hier meer duidelijk over is en welke 
stappen hiervoor moeten worden genomen brengen wij u natuurlijk op de hoogte.  
Bedankt 
Verder willen wij alle ouders bedanken voor de prettige medewerking rondom het halen en 
het brengen van de kinderen. Het gaat hartstikke goed op deze manier. Als we dit volhouden 
tot de zomervakantie, dan is dat prachtig.   
C. van der Meulen 
 
Portfolio groep 3, 4, 5 
De kinderen van de middenbouw krijgen vandaag het evaluatieformulier mee voor in het 
portfolio. Het is de bedoeling dat deze samen met ouders wordt ingevuld.  
Uiterlijk woensdag 17 juni moet het formulier weer terug zijn op school. 
We verwachten dat dit formulier netjes op school terug komt! 
Leerkrachten groep 3, 4 en 5.  
 
  



Voorzitter gezocht 
De huidige voorzitter van de AC, Patirck Schmidt,  gaat in  
verband met nieuwe werkzaamheden de AC verlaten. Dat betekent dat de AC op zoek is 
naar een enthousiaste, betrokkken ouder die zin heeft om de rol van voorzitter op zich te 
nemen. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot Patrick Schmidt of Coby van der 
Meulen. 
PS: de AC bestaat uit een gezellige groep ouders die op vele manieren het team 
ondersteunt bij vooral feestelijke activiteiten voor leerlingen onder schooltijd.  
Heb je intersse om AC-lid te worden, maar niet meteen de voorzittersrol, dan kunt u dit ook 
melden.  
Namens de AC,  
Coby van der Meulen.  
 

Nieuwe leerlingen 
Fayenne Neve en Luiza Lisowska zijn bijna 4 jaar oud! Zij zullen volgende week komen 
wennen bij ons in de klas. Wij wensen jullie heel veel plezier bij ons op school! 
Team. 


