
Even bijpraten…  

Wat was het fijn om afgelopen 2 weken weer kinderen in de school te hebben!  

Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open. Ook nu is het weer de vraag: 

Hoe zetten we de vervolgstap op een veilige manier?  

Gelukkig krijgen we bij dit denkproces ondersteuning van stichting Aves. Een speciaal 

crisisteam zal aan het einde van deze week richtlijnen voor de scholen geven. Hiermee 

gaan we vervolgens als Dr. Schaepmanschool aan de slag en uiteindelijk hopen we u als 

ouders/verzorgers voor het weekend te kunnen informeren. 

Wat al wel duidelijk is, is dat we het continurooster ook na 8 juni blijven gebruiken. Zo-

als eerder benoemd is, halveert deze werkwijze de kans op onderlinge besmetting en 

daar zijn we allemaal bij gebaat. Vanaf 8 juni zal de overheid opvangkosten echter niet 

meer vergoeden. Dit kan betekenen dat het continurooster extra kosten voor de kin-

deropvang met zich meebrengt. Het is goed dat ouders zich hiervan bewust zijn. 

Als we na 8 juni weer alle dagen les gaan geven, dan verandert er waarschijnlijk ook 

iets voor 12 juni. Op 12 juni zouden de groepen 1-4 vrij hebben, om bij te komen van 

de avondvierdaagse. De avondvierdaagse gaat echter niet door en daarmee is een vrije 

dag niet meer echt nodig. Door het coronavirus hebben kinderen al aardig wat dagen 

gemist en daarom wordt er op 12 juni gewoon lesgegeven aan de kinderen van de 

groepen 1-4 (groepen 5-8 hadden al gewoon les). Gezinnen die op deze dag echter al 

plannen hebben gemaakt, hoeven deze plannen niet te wijzigen en zijn gewoon geoor-

loofd vrij.  

Geboorte Guus 

Hiep-hiep… Hoera! Op 23 mei is meester Pascal 

opnieuw papa geworden van een prachtige zoon: 

Guus! We feliciteren het gezinnetje met de nieu-

we aanwinst en wensen meester Pascal, zijn 

vrouw Karin en kinderen Thijs en Maud een heel 

gelukkige tijd toe! 

Nieuwsbrief  
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Geld schoolreisje 

Dit schooljaar gingen de schoolreisjes niet door i.v.m. corona. Ouders hebben al wel het geld 

voor het schoolreisje betaald. Dit bedrag blijft gewoon staan voor het schoolreisje van het kind 

van volgend schooljaar.  Alleen als het schoolreisje duurder is (bijv. voor de kinderen die nu in 

groep 2 zitten en naar groep 3 gaan) wordt aan ouders een extra bijdrage gevraagd. Ouders die 

niet akkoord zijn met deze werkwijze, kunnen een mail sturen naar juf Marleen 

(m.aalberts@aves.nl). 

Rapporten en oudergesprekken 

De halfjaarlijkse citotoetsen (voor groep 3 t/m 8) zullen dit jaar pas na de zomervakantie afgeno-

men worden. In het nieuwe schooljaar zullen de eindtoetsen in week 3 afgenomen gaan wor-

den. Met de uitkomsten van deze toetsen zal de leerkracht vervolgens de groepsplannen ma-

ken, zoals dat gebruikelijk is. Uiteraard worden ouders op de hoogte gehouden van de toetsuit-

slagen en de vervolgstappen die we zullen nemen.  

Door de coronatijd hebben kinderen minder weken onderwijs gehad. Hierdoor hebben zij niet 

het hele onderwijsprogramma doorlopen en daardoor niet alle toetsen gemaakt. Het is op dit 

moment dan ook niet mogelijk het gebruikelijke rapport in te vullen. De kinderen krijgen daar-

om  op 26 juni een alternatief rapport mee. Mocht u als ouders/verzorgers zorgen hebben over 

de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u die bespreken tijdens de komende oudergesprekken.  

De oudergesprekken zullen gewoon plaatsvinden op 15, 16, 17 en 18 juni. Deze gesprekken zul-

len via de telefoon of via Microsoft Teams plaatsvinden. Ouders kunnen zich hier t.z.t. voor in-

schrijven via Parro. 

Welkom… 

Op 16 mei is Iris Bossink 4 jaar geworden! Op 17 

mei is Sofie Anna Staal (zusje van Bram uit groep 

1/2C) 4 jaar geworden! Beide meiden gaan nu naar 

school in zitten bij juf Marloes  en juf Annemarie in 

de klas van de zingende zebra’s! Na de meivakantie 

is Dijan Pluim gestart in de klas van juf Annemarie 

en juf Ellen bij de toffe tijgers!  

Alle drie van harte welkom op de Dr. Schaepman-

school en een heel fijne (leer)tijd toegewenst!  

Agenda… 

1 juni  Tweede Pinksterdag– kinderen vrij! 

7 juni  Juf Marloes jarig! 

8 juni  School weer volledig open (info. volgt) 

9 juni  Juf Ineke jarig! 

10 juni Juf Annelies jarig! 


