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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het zijn in deze weken de laatste loodjes van het schooljaar. Het is een heel 
bijzonder schooljaar geweest, waarin veel is gevraagd van de flexibiliteit van 
kinderen, ouders en onderwijzend personeel. Persoonlijk merk ik dat de vele 
wisselingen, onduidelijkheden en onzekerheden het werk in de afgelopen periode 
intensief hebben gemaakt. Om mij heen hoor ik deze geluiden ook bij andere 
teamleden, maar ook bij kinderen en ouders. Het is goed om het schooljaar af te 
ronden en tijdelijk wat afstand te nemen. Tegelijkertijd kijk ik ook dankbaar terug 
op de flexibiliteit, betrokkenheid en het begrip van alle betrokkenen op deze 
afgelopen periode. Dank u wel hiervoor! 

 

Personeel 
Op dinsdag 7 juli nemen juf Willeke, juf Christiane en juf Heidi afscheid van de 

kinderen. Vrijdag 12 juni heeft u hierover een mail ontvangen van juf Dineke. Na 

schooltijd nemen wij als collega’s afscheid. 

 

Medezeggenschapsraad 
Vrijdag 26 juni heeft u vanuit de MR de vacature ontvangen. U kunt zich t/m 

vrijdag 3 juli opgeven door een mailtje te sturen naar mr@dezaaierhedel.nl.  

 

Evaluatie enquête acties coronacrisis 
De enquête is door meer dan 50% van de respondenten ingevuld. We hebben 

verschillende complimenten en aanvullingen/tips ontvangen, dank hiervoor. De 

enquête geeft ons een goed beeld van deze periode. De communicatie en het 

onderwijs werd als zeer goed beoordeeld. In de enquête wordt de mogelijkheid 

van thuisonderwijs bij ziekte en de mogelijkheden van ouders om kinderen thuis 

te ondersteunen als net voldoende beoordeeld. Begin volgend schooljaar 

analyseren en bespreken we de uitkomst van de enquête in het team om de 

goede punten te borgen en leerpunten mee te nemen voor een mogelijke 

herhaling. 

 

Afscheid groep 8 
Deze week neemt groep 8 afscheid. Morgenavond is de afscheidsavond en 

spelen zij de musical. Daarmee is hun basisschoolperiode ten einde. Gelukkig 

hoorden we dat het voortgezet onderwijs na de zomervakantie ook weer 

volledig open gaat. Hiermee zijn er meer mogelijkheden om een goede start 

te maken op de vervolgschool. Wij wensen de kinderen van harte Gods 

nabijheid en zegen toe! 

Belangrijke data: 

 
Maandag 8 t/m vrijdag 1 9  

 
Maandag 29 juni t/m 
donderdag 2 juli 
Telefonische ouder- en 
rapportgesprekken 
 
Woensdag 1 juli 
Afscheidsdag groep 8 
 
Donderdag 2 juli 
Afscheidsavond met 
musical groep 8 
 
Maandag 6 juli 
Rapporten mee naar 
huis 
 
Dinsdag 7 juli 
Meesters- en 
juffenmiddag in de 
klassen 
 
Woensdag 8 juli 
Wenmoment in de 
nieuwe groep van 
11.15-12.15 uur 
 
Vrijdag 10 juli 
Laatste schooldag, 
school om 12.00 uur 
uit 
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Toekomst 
Afgelopen week hebben de scholen een nieuw protocol ontvangen. Dit protocol biedt opnieuw iets meer 

ruimte. We hebben ervoor gekozen om in deze laatste week geen wijzigingen meer door te voeren in 

schooltijden of andere maatregelen. Voorzichtig maken we al wel plannen voor volgend schooljaar. Deze 

zijn echter afhankelijk van de ontwikkelingen van het COVID-19 tijdens de zomerperiode.  

Schooltijden 
We gaan volgend schooljaar weer terug naar de reguliere schooltijden. Een overzicht hiervan vindt u op de 

website.  

Jaarplanning 2020-2021 
Bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten blijft de 1,5 meter maatregel en veiligheid een belangrijk 

gegeven. Ouders mogen wel weer in de school, mits deze maatregel gehandhaafd kan worden. Zolang deze 

maatregel geldt is het niet mogelijk om de kinderen ’s morgens in de klas te brengen. Wel kunnen de 

kinderen vanaf volgend schooljaar weer bij de deur van de school gebracht worden. Ook kunnen 

verschillende schoolactiviteiten weer georganiseerd worden. 

De jaaropening, op de eerste dinsdag van het schooljaar, zal alleen met de kinderen van de school zijn. 

Graag willen we wel weer de luistergesprekken, informatieavond, huisbezoeken en de gezamenlijke BBQ 

organiseren. Dit alles binnen de richtlijnen en hiervoor zullen aanpassingen nodig zijn. Volgende week 

ontvangt u alvast digitaal het bewaarblad met alle data voor het komend schooljaar. Tijdens de eerste week 

van het nieuwe schooljaar weten we meer over de ontwikkelingen en kunnen we een definitieve keuze 

maken over de inhoud en vorm van deze momenten. U wordt hierover in de eerste week geïnformeerd.  

 

Wanneer u vragen en/of opmerkingen hebt, schroom niet om deze te stellen.  

 

Hartelijke groet, 

namens het team 

Bas van Ballegooijen 
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