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We mogen weer naar school 
En allemaal zijn we blij dat we weer naar school 
kunnen: maandag 11 mei kwam de A-groep en 
dinsdag 12 mei de B-groep. Het is wel wennen 
om met de helft van de leerlingen in de groep te 
zijn. Het is allemaal goed verlopen. Hartelijk dank 
dat ouders en leerlingen zich netjes aan de regels 
houden. Wilt u er op blijven toezien, dat de 
leerlingen niet eerder dan 8.20u en 13.05u op 
school zijn?  
 
De in de jaarplanning genoemde dagen van het 
schoolkamp voor groep 8 en de schoolsportdag 
gaan zoals bekend niet door en zijn dus gewone 
schooldagen. We snappen dat dit best slikken is 
als zulke activiteiten niet door gaan!  
 
Formatie 2020-2021 
De formatie voor het komende cursusjaar laat 
veel overeenkomsten zien met de huidige 
formatie. Er zijn enkele wijzigingen: 
Juf Brandwijk-van Hoven gaat aan het eind van 
dit cursusjaar met pensioen. Juf Den Ouden zal 
de daardoor ontstane vacature in gaan vullen. 
Omdat we in het komende cursusjaar (2020-
2021) met drie kleutergroepen gaan werken, 
hebben we voor dat jaar een nieuwe collega 
kunnen benoemen: juf Been 
 
Vrije dagen 
Donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. 
Daarom zijn de kinderen die dag en vrijdag 22 
mei vrij van school en schoolwerk.  Ook op 2e 
Pinksterdag, 1 juni, zijn de kinderen vrij van 
school en schoolwerk.  
 
 
 
 

Citotoetsen  
De Citotoetsen die voor begin juni gepland 
stonden, zullen niet aan het begin van juni 
afgenomen worden. We willen ons nu vooral 
richten op de kinderen en het geven van 
instructies. We denken er nog over na hoe we 
hier verder mee om zullen gaan.  
 
Thuisblijfregels leerlingen 
 (conform adviezen en richtlijven van het RIVM)  
De leerlingen blijven thuis als ze corona 
gerelateerde klachten hebben:  

 Neusverkoudheid  

 Loopneus  

 Niezen  

 Hoesten  

 Keelpijn  

 Moeilijk ademen   

 Koorts  

Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid 
verkouden is en koorts heeft.  Na 24 uur 
klachtenvrij, mogen ze weer naar school. 

 

Kinderen in het basisonderwijs kunnen getest 
worden. Bij hen moet dan wel sprake zijn van 
klachten zoals hierboven beschreven. Het is wel 
zo, dat er alleen een test kan worden 
aangevraagd als minimaal 3 kinderen klachten 
hebben binnen dezelfde groep. 
Wij verzoeken u om bij de ziekmelding aan 
school door te geven welke klachten uw kind 
heeft. 
 
 
 
 
 



De volgende Druppels verschijnt op 
woensdag 3 juni 2020.  
Een hartelijke groet van de leerkrachten.  
 
 

Psalmrooster  
We zingen op school de Psalm wel, maar 
overhoren hem niet.  

 
 
 
 
 
 
 

Agenda huidige maand 
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Datum    Gr. 3-4    Gr. 5-8 
18-5 105:1a 118:12a 

25-5 105:1ab 135:1 

8-6 71:17a 31:17 

21 mei 
22 mei 

Hemelvaartsdag (vrij) 
Vrije dag 

1 juni 2e Pinksterdag (vrij) 


