
Even bijpraten over...de laatste schoolweken 

 

Na deze week nog 2 weken en dan zit het schooljaar er al weer 

op. Het was door de lockdown en coronamaatregelen een gek 

jaar. Toch hebben we er samen het beste van gemaakt en is 

het tot op heden nog gelukt om geen enkele klas naar huis te 

sturen! In de komende 2 weken zullen we nog een aantal     

leuke activiteiten hebben om het  schooljaar goed af te        

sluiten. Zo zullen de groepen 3 t/m 7 nog afzonderlijk op 

schoolreisje gaan, is er op 1 juli nog een pleinfeest voor de kinderen, heeft groep 8 nog 2x de musical 

in de  Stadsgehoorzaal en hebben zij nog een eindfeest. Dat zijn bij elkaar nog heel veel leuke         

activiteiten, dus iedereen goede laatste schoolweken toegewenst! 

 

Coronamaatregelen 

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet aangekondigd dat er per 

26 juni weer versoepelingen plaatsvinden. De PO-Raad heeft 

aangekondigd dat dit ook tot versoepelingen leidt in het      

basisonderwijs. Dat is fijn nieuws, want dat betekent dat we 

vanaf 26 juni de ‘bubbels’ eindelijk los mogen laten. Om te 

voorkomen dat we nu op het laatste moment weer allemaal 

aanpassingen krijgen, hebben we het volgende afgesproken 

vanaf maandag 28 juni: 

•     De start van de dag (met 2 starttijden) houden we hetzelfde tot het einde van het schooljaar.          

Per nieuw schooljaar hopen we weer alle groepen om 8.30 uur te laten starten. 

•     Buitenspelen mag wel weer met meerdere groepen tegelijk. 

•     Groepsdoorbrekend werken mag ook weer gewoon op de reguliere manier. 

• De meeste oudergesprekken zouden telefonisch of via Teams plaatsvinden. Dit houden we zo, 

aangezien we op verschillende dagen gesprekken houden, tenzij er anders is afgesproken. 

• Het beleid ten aanzien van verkoudheid etc. blijft wel gewoon hetzelfde. 
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Pleinfeest 

Helaas is het door de coronamaatregelen niet mogelijk om 

een groot pleinfeest voor alle betrokkenen bij de school te 

organiseren. Toch heeft de pleinfeestcommissie weer een 

geweldig pleinfeest voor de kinderen geregeld! Dit zal     

plaatsvinden op donderdag 1 juli. ’s Ochtends zullen de      

kinderen van de onderbouw allerlei leuke workshops volgen 

en zij kunnen ’s middags een speurtocht lopen. ’s Middags     

mogen de kinderen van de bovenbouw allerlei leuke workshops volgen en zij kunnen ’s ochtends de 

speurtocht doen. Wat geweldig dat de commissie het ook dit jaar weer geregeld heeft. Namens alle     

kinderen en teamleden: super bedankt! 

Gevonden voorwerpen 

Aan het eind van het schooljaar gaan alle gevonden voorwerpen de    

klassen weer langs. Daarna zullen er foto’s op Parro geplaatst worden 

voor ouders/verzorgers. Spullen die niet worden opgehaald, worden           

weggeven aan een goed doel. 

 

Benoemingsadviescommissie (BAC) 

Inmiddels is er een benoemingsadviescommissie aangewezen 

die op zoek gaat naar een nieuwe directeur voor de              

Dr. Schaepmanschool. In de commissie zitten:                        

Jos Timmermans (CvB), Annemarie Ras en Aleta de Waardt 

(namens het team), Henk-Jan Kok en Linda van Putten 

(namens de ouders). De vacature wordt opgesteld en kan dan 

voor de zomervakantie uit. Na de zomervakantie zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden en kan er 

een nieuwe   directeur worden  aangesteld (uiterlijk per 1 dec.). 

Agenda… 

25 juni   portfolio mee 

 

28 juni   oudergesprekken (facultatief) 

 

1 juli    pleinfeest 

 

7 juli    speelgoeddag groep 1/2 

 

12      juli    start zomervakantie 
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