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Nieuwsbrief  PJS 15 schooljaar 2019-2020 5 juni 2020 

 

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

gesprekken doorgestuurd naar de mobiele telefoon van Frans. We hopen snel een 

vervangende installatie te kunnen laten plaatsen.  

 

Schoolfotograaf  
 

De schoolfotograaf komt aanstaande woensdag 10 juni in partytenten (bij 

slecht weer) op het plein individuele en groepsfoto’s van de kinderen 

nemen. 

Ook zullen broertjes en zusjes die op school zitten gezamenlijk op de foto 

gezet worden. De planning van deze laatste foto’s is lastig te maken. Het is 

mogelijk dat de laatste foto’s van deze serie op donderdag nog gemaakt 

moeten gaan worden. 

 

We gaan weer starten met alle kinderen !! 
Woensdag 3 juni hoorden we officieel dat we vanaf 8 juni onze deuren weer voor alle kinderen 

mogen openen. Een aanpassing die we allen hebben zien aankomen. Wij zijn blij dat we het 

jaar in ieder geval weer met hele klassen kunnen gaan afsluiten. Hieronder nogmaals, met 

aanvulling informatie over hoe we dit gaan doen.  

 

✓ Uw kinderen gaan allemaal vanaf 8 juni weer de hele week naar school toe. 
✓ Thuisonderwijs houdt op per 8 juni. 
 

✓ Wilt u het van school geleende device op 8 juni 

weer inleveren zodat we deze weer kunnen 

inzetten ter ondersteuning van het onderwijs in 

de klas. 
 

✓ We willen vragen om zoveel mogelijk te voet of 

op de fiets naar school toe te blijven komen. Ook 

als het regent helpt het enorm qua veiligheid bij 

het in stand houden van de anderhalve meter 

regel. 
✓ De schooldeur gaat tot aan de zomervakantie 

open om 8.20 uur om spreiding van instroom te 

vergemakkelijken.  
✓ Helaas blijven de pleinen en de school niet 

toegankelijk voor ouders. 
✓ Dit geldt ook voor ouders die kinderen bij de BSO komen ophalen. 
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✓ Mocht u de leerkracht willen spreken stuur dan een mailtje met een belverzoek, dit 

werkt makkelijker dan dat we telefoons moeten doorgeven.  
 

 

✓ Leerkrachten lopen met de kinderen mee naar buiten om 14.00 uur. 
✓ Bij het ophalen is het grote plein tussen de school, de gymzaal en het asfalt wel 

toegankelijk voor ouders. Hiermee hopen we dat u zelf een afstand van 1,5 meter kunt 

realiseren met andere volwassenen. We zien dat dit mogelijk lastig gaat zijn en hopen 

dat u, door het openstellen van de pleinen, hiertoe wel in staat zult blijken te zijn. Het 

helpt als u met uw kind afspreekt op welke vaste plek u op uw kind wacht. Dat kan dus 

ook iets verder van de ingang van de school zijn.  
✓ De anderhalve meter regel geldt niet tussen kinderen onderling maar geldt voor 

personeel en volwassenen. 
✓ Daar waar mogelijk houden we de afstand tussen personeel en kinderen in acht. Mocht 

dit niet mogelijk zijn dan geeft de RIVM aan dat dit voor geen van de partijen een 

mogelijk risico vormt.  
✓ De leerkrachten maken met de kinderen afspraken waar hun jassen en tassen 

geplaatst worden. Dit kan in de klas, maar kan ook op de gang zijn. De luizenzakken 

worden deze periode niet gebruikt.  
✓ De gymzaal mag totdat er groen licht gegeven wordt niet gebruikt worden voor 

gymlessen. Met halve groepen konden we uitwijken naar de speelzaal. Bij slecht weer 

komen deze totdat we groen licht krijgen voor gebruik van de grote zaal te vervallen. 
✓ Als gymlessen buiten gegeven worden kunnen kinderen, als ze dat willen een ander 

shirt aantrekken. De gymspullen moeten wel na gebruik mee naar huis genomen 

worden. 
✓ Er wordt met maximaal twee groepen gelijktijdig buitengespeeld, waarbij we het plein 

ook onderverdeeld hebben voor iedere afzonderlijke groep. 
 

✓ De ondersteuning van de kleutergroepen op maandag om de week en op donderdag 

en vrijdag, door met een deel van de kinderen naar het handvaardigheid lokaal te 

gaan, zal ook na 8 juni weer worden opgestart.  
✓ Deze ondersteuning gaat door mits vervanging realiseerbaar blijkt. Komende week 

gaat deze door op maandag, donderdag en vrijdag. Voor de week erna zijn we nog 

op zoek naar een invaller omdat juf Yvonne groep 1-2b van juf Ina vervangt.  
 

✓ Zodra de desinfecterende middelen op zijn gaan we met alle kinderen over op wassen 

met water en zeep. 
✓ We gebruiken papieren handdoekjes. 
✓ Trakteren van ‘voorverpakte’ traktaties mag vanaf 8 juni weer. 
✓ De Cito toetsen van deze periode en de entreetoets van de groepen 7 worden pas 

komend schooljaar afgenomen. Doel van de afname is gericht op de afstemming van 

de onderwijsbehoefte van uw kind(eren). Voor groep 8 van volgend jaar heeft dat 

geen gevolgen voor de advisering richting voortgezet onderwijs. 

✓ De musical van de groepen 8 gaat door. Groep 8b zal deze opvoeren in twee sessies 

op dinsdag 30 juni. Groep 8a zal deze opvoeren in twee sessies op woensdag 1 juli. De 

eerste start om 16.00 uur, de tweede voorstelling om 18.45 uur.  

✓ Alleen broertjes en / of zusjes van kinderen van groep 8 zullen de musical gaan bekijken: 

Donderdag 25-6 om 10:00 groep 8A en vrijdag 26-6 om 10:00 groep 8B.  

✓ Ook is de n8 van 8 georganiseerd. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fvloersticker-1-5-meter-afstand-corona-6x18cm%2F9200000133157764%2F&psig=AOvVaw0P07R0dr44VL_0KKzJjeIJ&ust=1591428923878000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiRs_qU6ukCFQAAAAAdAAAAABAD
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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 aangepast 

vorm van onderwijsgeven 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. 

 

 


