
 

 
 Basis voor het leven!

 
 
 

Ik ben stil geworden, 

Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 
(Psalm 131:2) 

 

Vanmorgen openden wij als team met deze tekst, op de dag dat de schooldeuren voor 

het eerst weer open staan voor alle kinderen. 

In de afgelopen periode hebben we het druk gehad, thuiswerk organiseren, roosters 

aanpassen, contacten op afstand onderhouden, enzovoort. 

Toch was het ook een periode om tot rust te komen, in de veilige armen van onze Vader. 

Wij zijn dankbaar dat we weer volop mogen draaien en dat we dit in gezondheid mogen 

doen.  

 Inmiddels is ook juf Cora weer een vast gezicht in de school geworden. We zijn blij dat 

ze alle dagen weer aanwezig is en delen van die dagen lessen mag geven. We wensen 

haar blijvend een goed herstel toe. 

 Vanaf deze week zijn vaste hulpouders en externen weer welkom in de school. Wel 

vragen wij aan de bezoekers hun gegevens op een ‘bezoekerslijst’ te noteren, zodat 

wij met hen in contact kunnen komen (indien nodig).  

 Meester Ruben gaf alweer gym en zal dat vanaf deze week weer op de gewone tijden 

doen: dinsdag- en donderdagmorgen. De gymzaal is nog steeds gesloten, houdt u 

rekening met gymkleding voor buiten. 

 Ook meester Johan komt vanaf vandaag weer muziek geven. 

 

Graag willen we nog een paar regels onder de aandacht brengen: 

 Kinderen spelen voor en na 

schooltijd niet op het plein en 

verzamelen zich om 08:25 uur 

gelijk op de verzamelplek. 
 Trakteren gebeurt nog steeds 

alleen in de eigen groep en het 

liefst met verpakte traktaties. 
 Ouders mogen niet in de school 

komen, vaste externen zoals 

bibliotheekouders, overblijfhulpen 

enz. mogen wel in school komen 

en vragen wij per keer de 

bezoekerslijst in te vullen. 
 Uiteraard kunt u via Parro of de 

telefoon iedere leerkracht aanspreken; houdt u daarbij de lestijden in de gaten?  



A.s. donderdag 11 juni staat de schoolfotograaf, René Matthijsen, gepland. Dit schooljaar 

worden er alleen pasfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. Alle 

kinderen ontvangen na ongeveer 2 weken een verzegeld 

mapje met foto’s en een informatievel. Het is mogelijk om 

contant te betalen (fotogeld in het mapje op school 

inleveren) of via een machtiging betalen (machtiging in het 

mapje op school inleveren). Uiteraard is het ook mogelijk de 

foto’s niet af te nemen, in dat geval verwachten we de niet-

afgenomen foto’s in het mapje terug op school.  

Zodra de foto’s binnen zijn, krijgt u van ons een datum door 

voor wanneer we de betalingen en/of foto’s op school retour 

verwachten. Het inleveren van geld/foto’s mag bij de betreffende leerkracht in de klas. 

Denkt u aan fleurige/kleurrijke kleding?  

Het oude gymrooster wordt weer opgepakt, op dinsdag- en donderdagochtend.  

I.v.m. de schoolfotograaf op donderdag 11 juni is er geen gym deze dag.  

 

A.s. vrijdag 12 juni hebben de kleuters nog een extra vrije dag.  

FEEST, FEEST, FEEST!! Donderdag 18 juni wordt een 

feestdag voor de kleuters, want dan vieren juf Anja en juf 

Nelleke hun verjaardag. De kleuters hoeven deze dag geen 

eten en drinken mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.  

Heeft u nog een rapport van uw kind(eren) thuis liggen, dan 

graag deze week op school laten inleveren. 

Vanwege de corona-maatregelen is het nog niet mogelijk ouders fysiek op school te 

ontvangen. Daarom zullen de laatste oudergesprekken van dit jaar via Teams plaats 

vinden. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan kunt u zich in de week van 22 tot 26  

juni via Parro opgeven. U ontvangt vervolgens van de betreffende leerkracht via de mail 

een link voor Teams. 

Vanuit de oudergeleding van de MR stopt Monique Kuiper; wij danken haar hartelijk voor 

alle tijd en inzet van de afgelopen jaren!  

Sigrid Baars is aangedragen om als nieuwe ouder in de oudergeleding van de MR plaats 

te nemen. Wanneer hier bezwaren tegen zijn, horen wij graag binnen één week van u.  

11-06-2020 Schoolfotograaf  

Geen gymles 

12-06-2020 Groep 1-2 extra vrije dag 

18-06-2020 Verjaardagen juf Anja en juf Nelleke 

 

Datum* Psalm/lied Startpunt weeknr.  
12-06-2020 Psalm 150: 2  41 

19-06-2020 Op Toonhoogte 395 42 

26-06-2020 NLB 871:1/ LB 281 13 

 



 

 

 

De volgende Maandbrief verschijnt DV  maandag 29 juni 2020 

 

 


