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Beste ouders/verzorgers,  
 
En dan is de meivakantie achter ons. Zo anders dan we allemaal gehoopt hadden. Naast alle 
onzekerheden rond de herstart van de school kregen we het verdrietige bericht dat meester Fred 
was overleden. Velen van u, (oud-)leerlingen en collega’s hebben hem gekend en van dichtbij 

meegemaakt. De schok was groot. Hoewel hij al 
langere tijd ziek was kwam dit bericht toch heel 
onverwachts. Een afscheid in deze tijden zou heel 
bescheiden moeten zijn geweest maar wat zou hij 
trots op ons zijn geweest als hij alles had mee kunnen 
maken.  
 
De indrukwekkende optocht voor de school, de 
collega’s die stuk voor stuk afscheid van hem konden 
nemen, de ouders en kinderen met hun spandoek 
vlak voor de begraafplaats…..wat een verdriet en wat 
een respect. Nu, deze week, is er een plek op de 
boom voor de school en op het kleuterplein waar 
menigeen een bloem, kaart, bericht achterlaat. 
Vrijdag, aan het eind van de ochtend, zullen we de 
bloemen en de kaarten er af halen. Alle berichten 
worden naar zijn vrouw en kinderen gebracht. In de 
school een foto, mooie bloemen en plaats voor een 
kaart, tekening of zomaar om even bij hem stil te 
staan. Dank aan iedereen die dit zo mooi en 
respectvol heeft laten verlopen. In de kalender 

bovenaan deze brief kunt u de data vinden die vooral voor de komende periode van belang zijn. De 
studiedag van 10 juni komt te vervallen, die dag besteden we graag aan het onderwijs, vanuit de 
school of wellicht weer ter plekke.  
 
Wij zijn deze week gestart. Spannend voor alle partijen. Hoe gaan we om met ‘het nieuwe normaal’. 

Hoe houden we 1 ½ meter afstand? We worstelen er allemaal mee, want het 
voelt ook weer zo vertrouwd om elkaar weer te zien. Maar we spreken elkaar 
er op aan, er ontstaan waardevolle gesprekken en zo vinden we een weg. Ook 
buiten de hekken is het zoeken. Spreek ook elkaar er, op een respectvolle wijze, 
op aan. We zijn het ons niet altijd bewust hoe ver weg 1 ½ meter is en we 

moeten het samen doen. Buiten de hekken is de verantwoordelijkheid van u. Binnen de hekken zijn 
wij aanspreekbaar. Dank! 
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Donderdag 21 en vrijdag 22 mei ’20  Vrij ivm Hemelvaartsdag  
Maandag 1 juni ’20     Vrij ivm 2e Pinksterdag 
Woensdag 10 juni ’20     Geplande margedag vervalt 
Vrijdag 3 juli ’20    Zomervakantie begint – leerlingen zijn vrij  
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De afgelopen periode is er weer een aantal nieuwe kinderen in groep 1 gestart. Een andere start dan 
anders….  
Groep oranje: Vic, Lo en Maeve 
Groep paars: Tygo en Noah 
Groep rood: Noes. 
Welkom bij ons op school en wij wensen jullie heel veel plezier! 
 
Koningsspelen 2020 prijsuitreiking door juf Cindy en Lillian: 
“Dank jullie voor de enthousiaste inzendingen voor de Koningsspelen wedstrijd. Wij hebben gekeken 

of de 9 verschillen waren gevonden, het huiswerk in oranje 
kleding is gemaakt, de oranje toren mooi 
en hoog was, of de uitgebeelde sport 
herkenbaar was en of het spellen voor de 
volgende koningsspelen haalbaar zijn. 
 
Wij hebben alle inzendingen uitvoerig 
bekeken en besproken. Het was een 
lastige beslissing. 

De winnaars zijn op school bekend gemaakt en hebben hun prijsje ontvangen. 
  
 

 
 
Komende week vindt er weer een volgende persconferentie 
plaats. We zijn benieuwd wat die op gaat leveren voor de (nabije) toekomst. Zoals u 
van ons gewend bent: we houden u op de hoogte!! 
 

 
Namens mijn TOP-team wens ik u en jullie allen een goed weekend toe, blijf alert, zorg goed voor 
elkaar en tot de volgende weekbrief, 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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