
NIEUWSBRIEF 
Mei 2020, Nieuwsbrief –update- 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wij hoopten u in deze Nieuwsbrief al iets meer te kunnen vertellen over de heropening van de scholen. 
Helaas is dat nog niet mogelijk. Gelukkig kunnen wij u al wel melden dat vanaf de volledige herstart alle 
leerkrachten ook fysiek weer op school zijn. Meer hierover leest u in deze Nieuwsbrief. De volgende 
Nieuwsbrief verschijnt woensdag 3 juni.  
 

Wij in Hem en Hij in ons 
Met Hemelvaart mochten we ons bewust worden dat Jezus Zijn 

werk in de hemel voortzet. Reden tot verwondering en 

dankbaarheid. Met Pinksteren vieren en danken wij dat Hij 

door Zijn Geest in en op ons is. Na Pinksteren hoor je in de 

Bijbel het nieuws dat wij in Christus zijn en Hij in ons. Wij in 

Christus betekent, dat wij het bevrijdende nieuws ontvangen, 

dat wij voor geloofszekerheid, erkenning, zelfbeeld, 

welbevinden en identiteit op Zijn volhoudende liefde mogen 

bouwen. Hij in ons betekent dat wij, ons in de omgang met God 

en met anderen, hierdoor mogen laten leiden. Een bevrijdende 

werkelijkheid die we elkaar van harte toewensen!  

Personeel 
Vanaf volgende week hopen juf Daniëlle en juf Rianne fysiek weer op school te zijn en de lesgevende taken 

voor de eigen groep weer op te pakken. Voor volgende week betekent dit onderstaande aanpassingen in 

het leerkrachtrooster t.o.v. de afgelopen weken. Op maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. 2e Pinksterdag. 

 Groep 1-2: di juf Daniëlle/ wo-do: juf Willemieke  

 Groep 3-4: di-do: juf Dilia/ vrijdag: juf Willeke  

 Groep 5: dinsdag en vrijdag: juf Christiane/donderdag: juf Rianne 

 Groep 6: woensdag en vrijdag: juf Rianne 

Vanaf week 24 hoopt ook juf Elsemieke haar taken voor de klas weer op te kunnen pakken. We zijn 

ontzettend blij dat de leerkrachten hun taken weer volledig kunnen oppakken. Tegelijkertijd is het ook 

spannend. 

Bericht PO-raad: Uitstel protocollen en richtlijnen heropening scholen  
Voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni zijn nieuwe protocollen 

nodig. De PO-Raad is na de aankondiging van de heropening direct aan de slag gegaan. 

Wij verwerken alleen de echt noodzakelijke richtlijnen van RIVM in het protocol, dit in 

samenspraak met het OMT waarvan we nog nader advies verwachten. Verder zijn we 

ook afhankelijk van afstemming met andere partijen. Het lukt daarom helaas niet deze 

al op 27 mei te publiceren. 

De PO-Raad realiseert zich dat het voor het regulier basisonderwijs van groot belang is dat de aangepaste 

protocollen voor de periode vanaf 8 juni zo snel mogelijk beschikbaar komen. Helaas is de PO-raad bij het 

aanpassen van de protocollen mede afhankelijk van informatie die we van andere partijen moeten krijgen.  



Met name op de punten van de anderhalve meter afstand tussen leraren en leerlingen, het werken met 

vaste groepen, de organisatie van de tussenschoolse opvang en het pauzebeleid staan nog vragen open. 

Aanpassingen t.a.v. ouders in en rondom de school blijven zeer waarschijnlijk van toepassing. 

Lesrooster 
Wanneer we overgaan tot een volledige heropening van de scholen streven we ernaar om zoveel als 
mogelijk de reguliere schooltijden weer op te pakken.  
 
1,5 meter afstand 
In het belang van alle collega’s, maar in het bijzonder van de herstartende collega’s, volgen wij de 

richtlijnen vanuit het RIVM en de PO-raad, waarbij ouders geen toegang hebben tot de school en/of het 

schoolplein. Wij vragen hiervoor uw begrip. In het komende plan van aanpak hopen wij duidelijkheid en 

invulling te kunnen geven aan de invulling van rapportgesprekken, oudercontacten e.d. 

Laptops 
Op maandag 8 juni hopen wij weer volledig naar school te gaan. Op school maken we dagelijks gebruik van 

de laptops en verwerkingssoftware. Voordat deze weer volledig op school ingezet kunnen worden, moeten 

deze weer opnieuw in het systeem aangemeld worden. Wilt u de laptops volgende week woensdag 3 juni 

of donderdag 4 juni mee naar school geven? U kunt ze ook zelf brengen en bij ondergetekende afgeven. 

Op deze manier hopen wij ze op tijd klaar te hebben voor de volledige herstart.  

Enquête Covid-19 en gezinnen 
Onderstaande vraag/enquête ontving ik vanuit de Universiteit van Amsterdam. U bent vrij om deze inte 

vullen.  

De UvA heeft een belangrijke studie opgestart waarin we onderzoeken hoe de covid-19 crisis het gezinsleven 

beïnvloedt. Bent u ouder van een kind tussen de 6-17 jaar oud? Zou u ons dan willen helpen door een 

vragenlijst in te vullen van ongeveer 15 minuten? Op deze manier helpt u organisaties om de juiste hulp aan 

families aan te kunnen bieden ten tijde van de crisis.  

U kunt deze link volgen om bij de vragenlijst te komen, de vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, 

Engels, Grieks en Spaans: https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt  

De vragenlijst hoeft maar door 1 ouder te worden ingevuld en niet door kinderen. Er is een mix van vragen 

over uzelf, uw gezinsleven en uw kind. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of wij u over een 

aantal weken opnieuw mogen benaderen met een kortere vervolgvragenlijst.  

Ga naar onze website om op de hoogte te blijven van (anonieme) resultaten van de studie: 

https://nl.covidfamilystudy.com  

Namens het onderzoeksteam van de covid-19 gezinsstudie hartelijk dank. 
 
 
Wanneer u vragen heeft over de herstart, het schoolprogramma en/of andere vragen, schroom niet om 
deze te stellen.  
 
Hartelijke groet, 

Namens het team 

Bas van Ballegooijen 
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