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Mei 2020, Nieuwsbrief –Bijna naar school- 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Maandag hopen we de schooldeuren na een lange periode weer te openen voor kinderen. In de 
Nieuwsbrief die voor de vakantie verstuurd is (24-04) leest u ons plan van aanpak, met daarin de richtlijnen 
en afspraken. In deze Nieuwsbrief en die van afgelopen maandag ontvangt enkele aanvullingen.   
 

Terug naar school - update  
 Om de lessen goed op te kunnen starten is het belangrijk dat alle kinderen op het moment dat zij voor 

het eerst naar school gaan alle werkboeken/schoolboeken meenemen.  

 Aanvulling ingang groep 7-8: zij lopen het schoolplein op via de poort in het steegje. Van daaruit lopen 
zij naar de deur van de personeelskamer. 

 In het schoolgebouw zijn met pijlen en rood-wit lint de 
looproutes aangegeven. 

 We horen dat verschillende kinderen/volwassenen de 
afgelopen periode verschillend ervaren hebben. Dit 
vraagt van ons allemaal dat we hier rekening mee 
houden en ruimte en begrip voor elkaar hebben.  

 Tijdens de herstartperiode denken we ook aan juf 
Elsemieke, juf Daniëlle en juf Rianne die helaas nog niet 
fysiek op school les kunnen geven en op een andere 
manier invulling geven aan hun werkzaamheden. We 
bidden en wensen hen rust en Gods nabijheid toe. 

 

Communicatie 
 Het is nog niet duidelijk hoe de periode tot de zomervakantie er op de basisscholen uit gaat zien. Voor 

zowel kinderen, ouders als het team is er nog een stukje onduidelijkheid. Wij zijn dankbaar voor de 
samenwerking, begrip en meedenken van u de afgelopen periode en wij hopen dit de komende periode 
met elkaar vast te kunnen houden. 

 Vanaf het begin van de coronacrisis zijn wij gestart met het wekelijks versturen van een Nieuwsbrief. 
Op deze manier willen wij u op de hoogte houden en tegelijkertijd willen we u niet overladen met 
informatie. De komende periode blijven wij wekelijks een Nieuwsbrief versturen. Informatie over de 
groepen ontvangt u van de leerkracht.  

 Tijdens de thuiswerkperiode hebben we met alle gezinnen regelmatig contact gehad over de voortgang 
van de kinderen. Wanneer er belangrijke aandachtspunten bij de herstart van het onderwijs zijn, dan 
horen wij dit graag.  

 Alle communicatie blijft ook de komende periode nog digitaal (mail/telefoon) verlopen. 
 
We wensen u en allen die bij u horen alle goeds en Gods zegen toe. 
 
Hartelijke groet, 

Namens het team 

Bas van Ballegooijen 


