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Maandag na de zio 

 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
En toen waren we er weer allemaal. En dan lijkt het net of alles weer gewoon is. Geweldig om 
iedereen weer tegelijkertijd te zien. En wat zijn we met veel!  
Na al die maanden weer samen in de school.  
Wennen voor ons allemaal.  
 
Wennen voor u buiten de school, want daar waar in de vorige weken nog relatief makkelijk afstand 

kon worden gehouden is het nu (vooral in de 
Raafstraat) een grotere uitdaging.  
We kijken het de komende dagen nog even aan. 
Mocht het een probleem blijken om met drie 
volledige groepen tegelijkertijd naar school te 
komen dan passen we het breng- en haalrooster 
alsnog aan. Hopen niet dat dat nodig is want ook 
dat zorgt voor verwarring. Nog even volhouden , 
nog drie weken!! 
 

(NB. Ik krijg met enige regelmatig de vraag of we zo doorgaan, met dit rooster, na de zomervakantie. 
Mijn antwoord: als de regels en adviezen vanuit de overheid versoepelen dan kunnen we weer terug 
naar het oude rooster. D.w.z. tot 15.00 uur. Deze tijden zijn voor nu alleen in CORONA-tijd. Het is dus 
nog even afwachten). 
 
Een advies vanuit ons bestuur is om mogelijke externe bezoekers hun naam te laten noteren en hun 

handen bij binnenkomst te desinfecteren. Dit om de mogelijkheid te hebben om, 
mocht het virus in onze directe omgeving opduiken, meteen contact op te kunnen 
nemen met bezoekers van buiten af. Dat geldt voor een ouder die voor een afspraak 
binnen de school moet zijn. Maar ook de loodgieter of de timmerman, de man die een 
nieuwe kast komt plaatsen etc.  

We beperken bezoekers tot een minimum maar is, zo zult u begrijpen, niet 100 % te voorkomen.  
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Maandag 15 juni ’20     Formatie 2020-2021 communiceren naar ouders 
Ma 15, di 16, wo 17 juni ’20    Schoolfotograaf 
Di 16 en do 18 juni ’20   Eindgesprekken groep 1 t/m 7 via Google Meet (inschrijven via 

Social Schools in week 9 – 12 juni)  
Wo 24, do 25 en vrij 26 juni ’20   Afscheid groepen 8 
Vrij 26 juni ’20     Rapporten mee  
Do 2 juli ’20      Laatste schooldag: om 14.00 uur begint de zomervakantie 
      GEEN LUNCH MEE!! 
Maandag 17 augustus ’20    Eerste schooldag 2020-2021 
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Iets heel anders: 
Schoolfotograaf Ron komt ons de komende week weer op de gevoelige plaat 
vastleggen. We gaan per groep naar hem toe in de aula. Hij maakt eerst de 
portretfoto en meteen daarna wordt de groepsfoto gemaakt. Hieronder vindt u 
de dag waarop de groep van uw zoon/dochter wordt gefotografeerd.  
 
LET OP GROEPEN 8: jullie gezamenlijke afscheidsfoto wordt op maandag 15 juni om/rond 14.00 uur 
gemaakt!! 
 
Rooster Schoolfotograaf:  
Maandag 15 juni: groep BLAUW, groep ROOD, groep GEEL, groep 6B, groep 7A, groep 5/6, 

groepen 8A, 8B, 8C. (ong. 14.00 uur Afscheidsfoto groepen 8) 
 
Dinsdag 16 juni: groep 2/3 GROEN, groep 3A, groep 3B, groep 4A, groep 4B, groep 5A,  

groep 5B. 
 
Woensdag 17 juni: groep PAARS, groep ORANJE, groep 6A en groep 7B. 
 
 

Ondertussen wordt er keihard gewerkt aan de eindmusical voor de groepen 8. Dit 
wordt zo anders dan andere jaren maar zal daarmee heel uniek worden.  
Hier gaan we het nog jaren over hebben. Anders maar zeker niet minder!  
Collega’s in de groepen 8 en ICT’ers: Petje af!!!  
 
 

 
Met vriendelijke groet,  
Nanda Klaassen 
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