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Wat is er gebeurd met het EU-Schoolfruit-en groente? 

Fruit en groente dat al ingekocht was door de leveranciers is grotendeels gedoneerd aan de voedselbanken. 

Ook is een deel aan een zorginstelling geschonken. Er is dus een goede bestemming voor gevonden!

Agenda:
▪ t/m 6 mei, (meivakantie) is de school gesloten.

▪ Als de maatregelen van het kabinet zijn 

opgeheven en de school weer open mag, dan 

starten we op donderdag 7 mei weer.   

▪ Woensdag 6 mei zult u hier een nieuwsflits over 

ontvangen

Weektaak

In de vorige nieuwsflits heeft u kunnen lezen dat u voor uw kinderen een weektaak mee krijgt voor de eerste 

week van de meivakantie. Er is per groep een weektaak gemaakt. 

Om misverstanden te voorkomen, willen we benadrukken dat het geen verplichting is om met de stof die 

voor deze week wordt aangeboden, aan het werk te gaan. 

Omdat we van verschillende ouders de vraag hebben gekregen of het niet mogelijk was om voor de 

meivakantie werk voor hun kinderen mee te geven is dit vormgegeven.  

Het is dus niet de bedoeling dat het verplicht is, maar mogelijkheden biedt voor de kinderen en de ouders 

om, als zij dit willen, nog een week verder te kunnen gaan. 

De stof of les ideeën worden hierop namelijk aangepast. 

Van afstandsonderwijs naar school

Iedereen hoopt natuurlijk dat scholen na de meivakantie weer open zullen gaan, zodat de kinderen hun 

schoolvriendjes weer kunnen zien. Zes weken dicht + twee weken meivakantie is immers langer dan de 

zomervakantie. Dat is niet niks

Ook het leren gaat dan hopelijk weer op school verder. Na weken van les met behulp van zoom, skype, 

teams, instructiefilmjes etc. zullen de kinderen weer ‘gewoon’ op school les krijgen.

Wij zullen moeten bekijken wat de kinderen vanaf 16 maart hebben opgepakt (ook met dank aan jullie, 

ouders!) en dan met elkaar gaan bekijken hoe wij met een beredeneerd aanbod verder kunnen gaan.

Deze bijzondere zes weken van afstandsonderwijs kunnen we in ieder geval niet voor de zomervakantie zo 

maar omzetten in ‘gewoon’ onderwijs.

Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met de methodegebonden toetsen en de Cito toetsen van juni? 

Hebben alle kinderen wel het werk kunnen doen dat hen gevraagd is te doen?  Allemaal zaken die wij als  

team zullen bespreken. In een van de volgende nieuwsflitsen zullen wij op de hoogte brengen van de 

uitkomsten van deze gesprekken.

Na de meivakantie overlegt het team met elkaar hoe zij het onderwijs de komende periode tot en met na de 

zomervakantie zullen gaan inrichten. Veel hangt af van volgende week dinsdag. De dag dat het kabinet 

duidelijkheid geeft aan ons. Gaan de scholen weer open of niet en zo ja hoe mogen wij het dan gaan 

inrichten en zo nee hoe gaan wij dan verder met het afstandsonderwijs.



Onze jarigen van april:    

Safouan, Charlotte, Maud, Tess, Isabella, 

Lucie, Elias,  Romaysa, Nina, 

Kaouthar, Kylan, Willem, Georgiana, Chris 
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Woensdag 6 mei alle kinderen vrij

Wat het kabinet volgende week dinsdag ook beslist onze kinderen zijn woensdag 6 mei nog vrij.

Op deze dag zult u op het einde van de middag een nieuwsflits ontvangen met daarin de informatie nav de 

maatregelen die wij moeten nemen. Houd dus woensdag 6 mei uw mailbox in de gaten.

Verras opa en oma met een sgoolfotokaart!

Al een aantal jaar heeft de firma SGoolfoto’s onze schoolfoto’s gemaakt  Door de crisis moeten alle opa's en 

oma's het momenteel zonder hun kleinkinderen doen. Daarom wil SGoolfotografie, in samenwerking met 

Kaartje2Go, alle opa's en oma's een hart onder de riem steken. 

Namens de firma Sgoolfoto mag school u uitnodigen om via hun bestelsysteem, gratis één digitale 

SGoolfoto (hoge resolutie) van een kind óf de broerzuscombinatie te bestellen. Vervolgens kunt u bij 

Kaartje2Go gratis een fotokaart van die digitale foto bestellen. Kaartje2Go berekent niet de fotokaart, alleen 

de postzegel van €0,91.

https://www.sgoolfotografie.nl/verras-opa-en-oma-met-een-kaart-van-jullie-kinderen/

Wij danken de firma Sgoolfoto voor deze mooie actie.

Tot 7 mei!
Namens het team wens ik u ondanks alles mooie meivakantiedagen toe en zie u hopelijk weer op donderdag 

7 mei in goede gezondheid gezond!!

Remon Pontman

Directeur
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