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Nummer 30,  29e jaargang,                          22 t/m 29 mei 2020  
  

21- 22 mei  Vrij i.v.m. hemelvaart  

29 mei   Groep 1-2 wel naar school  

1 juni Tweede Pinksterdag 

3 juni  Extra schooldag  

15 juni Geen studiedag, gewoon school. 

  
We mogen weer! 
Eindelijk kwam het verlossende woord op dinsdag 19 mei. Vanaf maandag 8 juni mogen alle kinderen 
weer naar school. Fijn dat we dan eindelijk ieder weer zien.  
In de nieuwsbrief van 5 juni wordt u verder geïnformeerd over hoe een en ander georganiseerd gaat 
worden. Tot die tijd blijven alle regels en afspraken zoals we die met u hebben gedeeld van toepassing.  
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 
De open dag, die georganiseerd was in maart, is niet doorgegaan door de komst van een heel 
vervelend virus. Daardoor konden nieuwe gezinnen ook geen bezoek brengen aan onze school.  
Ouders van kinderen die 4 jaar worden kunnen ten alle tijden, contact opnemen met school. Dan kan 
er een afspraak gemaakt worden kennis te maken met onze school. Op school liggen 
aanmeldformulieren klaar, deze staan ook op onze website.  
 
Extra schooldag 
Na volgende week is het pinksterweekend (zondag 31 mei en maandag 1 juni). Dit betekent dat de 
kinderen op maandag 1 juni niet naar school hoeven en vrij zijn.  
Om nu niet nog meer onderwijstijd te missen, hebben we overlegd dat: 
-De kinderen uit de A groep op woensdag 3 juni en donderdag 4 juni naar school mogen.  
-De B groep gaat dan dinsdag 2 juni en vrijdag 4 juni naar school.   
-Woensdag 3 juni gaan alle kinderen van groep 1 t/m 8 uit de A groep tot 14.00 uur naar school.  
Dit om toch tegemoet te komen aan gemiste onderwijstijd en om te voorkomen dat er (verdere) 
verschillen gaan ontstaan tussen beide groepen/ kinderen. 
 
Studiedagen  
-Op 29 mei mogen de groepen 1 en 2 gewoon naar school. De studiedag komt te vervallen.  
-Op 15 juni komt de studiedag te vervallen. Alle kinderen komen naar school. 
 
Citotoetsen 
In de jaarkalender staat dat er volgende week cito toetsen zouden worden afgenomen. Door het 
Corona virus is dit nu een punt van bespreking. Er is een expertgroep mee bezig geweest. 
Het advies van de expertgroep onderwijs is, om stichting breed voor de zomervakantie bij groep 3 t/m 
7 de basisvakken te toetsen. Onder het toetsen van de basisvakken wordt verstaan: rekenen, 
begrijpend lezen en de DMT. 
Daarnaast is het advies om de scholen de ruimte te geven om dit al dan niet aan te vullen met andere 
LVS-toetsen, bijvoorbeeld aansluitend bij de doelen die de school zich gesteld heeft, de focus in het 
thuisonderwijs op bepaalde vakken of aansluitend bij de individuele leerling. Het advies is om ook die 
overige LVS-toetsen voor de zomervakantie af te nemen. 
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Op dinsdag 26 mei wordt er door het GKO (de directeuren en bestuurder) een definitief besluit over 
genomen. Daarna wordt u daar als ouders weer over geïnformeerd. 


