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Nieuwe naam 
Denkt u ook mee?  Zoals u heeft gelezen in de brief die afgelopen week met uw kind is meegegaan 
zijn we op zoek naar een nieuwe naam voor de fusieschool. We zien met belangstelling de mooie, 
creatieve ideeën tegemoet.  
 
Gymnastiek 
We gymmen zoveel mogelijk buiten, maar vanaf aanstaande maandag geeft meneer Thijs weer gym 
in de zaal. De kinderen uit groep 7 mogen ’s ochtends meteen naar de gymzaal lopen. We gebruiken 
per groep één kleedkamer, waar de kinderen alleen hun schoenen uit doen.  De kinderen gymmen in 
hun kleren. Door het gebruik van één kleedkamer per groep blijft de groep in de ‘eigen bubbel’ en 
kan de volgende groep gebruik maken van een lege kleedkamer. Meneer Thijs zorgt ervoor dat de 
materialen in de gymzaal tussen de lessen door worden schoongemaakt.  
 
Schrijversbezoek 
In de komende week maakt groep 4 online kennis met Fred Diks, een kinderboekenschrijver die o.a. 
bekend is van de serie Koen Kampioen.  
Groep 5 heeft afgelopen week een online ontmoeting gehad met Vivian den Hollander. Zij is o.a 
bekend van de serie Spekkie en Sproet. In de volgende nieuwsbrief laten we u weten hoe de online 
bezoeken zijn ontvangen door de kinderen.  
    
Mondkapjes 
In het protocol van de PO raad worden mondkapjes voor de kinderen uit de groepen 7 en 8 dringend 
geadviseerd wanneer de kinderen niet in de klas zijn.  
We horen dat mondkapjes pas beschermen wanneer ze goed gebruikt worden. Een goed gebruik 
betekent onder andere dat: 

- De kinderen handen moeten wassen wanneer ze hun mondkapje aanraken 
- Mondkapjes in de jaszak een bron van besmetting kunnen zijn 

We wijzen de kinderen op het goed gebruik van de mondkapjes, maar het is voor ons niet haalbaar 
om dit te controleren. Omdat we zien dat de kinderen uit de bovenbouw er goed op letten dat ze 
niet onnodig lang in de gangen zijn, hebben we besloten om het mondkapje voor de kinderen uit de 
groepen 7 en 8 niet meer te verplichten.   
 
Ouder- kind- leerkracht gesprekken 
Op vrijdag 19 maart ontvangt u via de nieuwsbrief van ons een link waarop u kunt intekenen voor 
een online ouder – kind gesprek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Onderwijs op school en thuis 
Helaas hebben we na de voorjaarsvakantie te maken met een aantal kinderen dat niet naar school 
kan in verband met de coronamaatregelen.  
We doen ons best om de kinderen die thuis zijn zo goed mogelijk onderwijs op afstand te bieden. 
Zoals in een vorige nieuwsbrief aangegeven is het niet haalbaar om dat vanaf de eerste dag van 
afwezigheid aan te bieden. We willen benadrukken dat onze prioriteit ligt bij het fysieke onderwijs. 
 
Voor de kinderen in de groepen 5 t/m 8 zijn er voldoende mogelijkheden om online schoolwerk te 
maken. We zien dat zij zich prima redden met het aanbod voor het thuisonderwijs.  
De kinderen in de groepen 1 t/m 4 hebben vaak wat meer hulp nodig om het aanbod thuis te volgen. 
In de afgelopen week hebben we de kinderen in de groepen 3 en 4 elke dag lesboeken en schriften 
mee naar huis gegeven, zodat de kinderen thuis verder kunnen werken, wanneer ze niet naar school 
kunnen.  
We horen van verschillende ouders dat kinderen onrustig worden van het gesjouw met de boeken en 
de schriften. Daarom hebben we besloten om vanaf aanstaande maandag geen materialen meer 
mee te geven naar huis. De stofmap blijft wel thuis. Moet uw kind in quarantaine dan neemt de 
leerkracht vanaf de tweede dag contact met u op om samen af te stemmen hoe we het contact in de 
thuiswerkperiode onderhouden.    
   
Tevredenheidsonderzoeken 
Deze week heeft u de link ontvangen voor het oudertevredenheid onderzoek. Denkt u er aan om het 
voor ons in te vullen? De kinderen in de groepen 6 t/m 8 vullen op school een online vragenlijst in.  
Met de tevredenheidsonderzoeken willen we een goed beeld krijgen van wat de leerlingen en van 
wat u van onze school vindt. De uitkomsten uit dit onderzoek worden gebruikt om de school verder 
te verbeteren.  
 
Verkiezingen 
In het voormalige bestuurskantoor dat gehuisvest was in onze school wordt een stemlocatie ingericht 
voor de bewonders van onze wijk. De locatie heeft een eigen in- en uitgang. De kiezers komen niet in 
de school en dragen op het plein een mondkapje.  
 
Belangrijke data 

Data Activiteit Voor wie? 

26-03 Rapporten mee Allen 

01-04 Paasactiviteit in de groep Allen 

20-03 Oud papier Een aantal ouders uit groep 4 

29-03/ 
16-04 

Online ouder-kind-leerkracht gesprekken Ouders van de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 7 

 


