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Schoolfotograaf  
 

Ruim 4300 foto’s zijn woensdag bij heel mooi weer gemaakt op het plein van alle 

kinderen. 

Zodra de gegevens er zijn die u nodig heeft om foto’s te bestellen zullen we deze 

aan de kinderen uitdelen. 

 

Herstart 
De terugkeer van al jullie kinderen op school is prima verlopen. Wat wij zien is dat het voor 

sommige groepen bij de kinderen voelt alsof ze elkaar voor het eerst ontmoeten na een 

zomervakantie. Het verschil is echter dat de kinderen en de leerkrachten, deze vakantie nog 

niet gehad hebben, en de vermoeidheid, die er altijd is aan het eind van het jaar, zeker een 

rol speelt. Het weer oppakken van de regels en afspraken vraagt bij de ene groep iets meer 

aandacht dan bij de andere groep. Gelukkig zien we dat het ook weer redelijk vlot   ‘normaal’ 

lijkt te zijn. Heeft uw kind gewenningssignalen gegeven dan ligt hier mogelijk de oorzaak. 

Fijn om te zien dat u allen u best doet om de anderhalve meter afstand in ogenschouw te 

nemen. We willen u vragen dit voorlopig zo vol te blijven houden. Het blijft raadzaam een vaste 

plek met uw kind af te spreken waar u elkaar gaat zien na schooltijd. 

 

Rapport  
Uw kind krijgt, na een periode van thuisonderwijs, onderwijs met halve groepen, op vrijdag  19 

juni toch een rapport mee naar huis. De invulling van het rapport gaat anders zijn dan u 

gewend bent: 

✓ Alleen voor vakken waarin de afgelopen periode toetsen zijn gegeven zal een cijfer 

gegeven worden. Is de afgelopen periode niet getoetst, hetgeen door de aangepaste 

vorm van onderwijs geven de afgelopen periode niet onmogelijk is, dan blijft dat vak 

leeg en wordt er niets ingevuld. Dat wat er leeg blijft kan per groep verschillen.  

✓ Onderdelen over inzet etc. worden op dit rapport niet ingevuld. U heeft hier mogelijk 

zelf een uitstekend beeld van gekregen tijdens de periode waarin u uw kind thuis heeft 

begeleid. Nogmaals dank hiervoor.  

 

Laatste oudergesprekken van dit jaar 

Mocht de leerkracht aanleiding hebben u te willen spreken n.a.v. de laatste periode dan zal 

deze contact met u opnemen. Mocht u naar aanleiding van het rapport vragen hebben aan 

de leerkracht dan kunt u contact met de leerkracht opnemen. Deze gesprekken mogen niet 

fysiek op school gehouden worden maar zullen telefonisch plaatsvinden. Na de studiedag van 

maandag komen we met concreet tijdpad en afspraken omtrent deze gesprekken. 
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Klassensamenstelling schooljaar 2020-2021 
Volgend schooljaar werken we weer met 12 groepen. De samenstelling van de groepen is 

deze week als volgt vastgesteld met de MR. 

groep 1-2a, groep 1-2b, groep 1-2c, groep 3a, groep 3b, groep 4a, groep 5a, groep 5-6b, 

groep 6-7a, groep 7b, groep 8a en groep 8b. 

 

Behalve de samenstelling van de groepen 3 en een paar individuele leerlingen zullen er voor 

komend jaar weining verschuivingen zijn. Het streven is om de samenstelling van de groepen 

3 in de loop van volgende  week met u te kunnen delen. Snel gevolgd door de 

leerkrachtbezetting op de groepen. 

 

Groep 8 en de N8 van 8 
 

 

Donderdag staat voor de kinderen een 

alternatief schoolkamp gepland. Twee dagen 

en een nacht gaan we actief met de kinderen 

in de weer. De ouders van groep 8 ontvangen 

donderdagochtend een bericht met waar wij zullen verblijven, 

omdat we het nog geheim willen houden. 

 

 

Ook het afscheid van de school zal 

op donderdag al georganiseerd worden. Ouders van groep 8 

ontvangen van ons een berichtje zodat ze een deel van het 

afscheid via een life-stream kunnen bijwonen vanaf 20.30 uur.  

 

Hetzelfde geldt voor de uitvoeringen van de musicals. De life 

stream blijft terug te kijken waardoor de opnames ook voor later 

gebruik bewaard gaan blijven. 

 

Telefoonprobleem 
Onze telefooninstallatie heeft vorige week de geest gegeven. Tijdelijk worden inkomende 

gesprekken doorgestuurd naar de mobiele telefoon van Frans. Een nieuwe centrale is besteld. 

We hopen dat deze uiteindelijk volgende week geplaatst gaat worden.  

 


