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Agenda  
20-05-2020 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit  
21-05-2020 Hemelvaartsdag.    Alle   kinderen   zijn   vrij  
22-05-2020 Geen   school.   Alle   kinderen   zijn   vrij  
27-05-2020 Studiedag   team.   (in   plaats   van   vrijdag   29   mei)  
01-06-2020 Start   pinkstervakan�e  
 
Beste   ouders,   verzorgers,  
 
Wat   zijn   we   blij   dat   we   maandag   aanstaande   weer   kunnen   beginnen!   We   verheugen   ons   erop   de  
kinderen   weer   fysiek   in   de   klas   te   mogen   begroeten   in   plaats   van   alleen   in   de   digitale   Classroom.  
Allereerst   zullen   wij   oog   en   oor   hebben   voor   de   ervaringen   van   de   kinderen   in   de   afgelopen   periode.   
Er   zullen   blije   en   gezellige,   maar   wellicht   ook   angs�ge   en   verdrie�ge   verhalen   verteld   worden.   Wij   zullen  
s�lstaan   bij   de   verschillende   gevoelens   die   de   kinderen   hierbij   hebben.   We   hebben   aandacht   voor   het  
groepsproces   dat   weer   moet   opstarten   na   deze   paar   weken   van   thuiszi�en   en   zullen   hiervoor  
verschillende   werkvormen   inze�en.   
Met   het   team   hebben   we   gesproken   over   de   manier   waarop   we   met   elkaar   ons   onderwijs   op  
verantwoorde   manier   kunnen   inrichten.   De   afspraken   die   we   hebben   gemaakt   ze�en   we   hierbij   voor   u  
op   een   rijtje:  
 

- We   nemen   de   anderhalve   meter   in   acht   voor   leerkracht   -   leerling   en   voor   leerkrachten   onderling.  
- We   zullen   de   kapstokken   niet   gebruiken.   Als   kinderen   een   jas   aanhebben,   kunnen   ze   die   op   hun  

stoel   ophangen.  
- Ons   schoonmaakbedrijf   hee�   desinfecterende   middelen   geleverd   en   we   zullen   de   leerling   er   op  

blijven   a�enderen   hun   handen   goed   te   wassen   na   toiletbezoek.   
- Jarige   kinderen   mogen   trakteren   mits   het   een   voorverpakte   trakta�e   is.   We   laten   de   kinderen  

niet   de   andere   klassen   rondgaan.  
- Iedere   BSO   hee�   een   eigen   verzamelpunt   op   het   plein.   De   leerkracht   brengt   uw   kind   naar   dit  

verzamelpunt   en   zodra   de   groep   compleet   is,   komt   de   BSO   medewerker   de   groep   ophalen.  
- Voor   alle   andere   gemaakte   afspraken   verwijs   ik   u   naar   de   Nieuwsbron   van   24   april,   in   uw   mailbox  

of   op   de   website.   
 
Thuisblijven   van   kinderen  
Tot   nader   order   blijven   wij   ervan   uitgaan   dat   de   leerplichtwet   niet   gehandhaafd   wordt.   Ouders   die   hun   kind  
niet   naar   school   laten   gaan,   worden   hiertoe   dus   niet   verplicht.  
Indien   u   er   toe   besluit   uw   kind   thuis   te   houden,   vragen   wij   u   een   e-mail   met   uitleg   te   sturen   aan  
info@debronsoest.nl  
U   dient   zelf   contact   op   te   nemen   met   de   leerkracht   om   een   afspraak   te   maken   voor   het   ophalen   van   het  
thuiswerk.   
 
Gymlessen  
Op   donderdag   en   vrijdagochtend   zal   onze   gymjuf   Noortje   de   gymlessen   komen   geven   voor   groep   3   t/m   8.  
De   gymlessen   worden   buiten   gegeven.   Het   is   fijn   als   de   kinderen   die   dag   sportschoenen   aanhebben   of  
meenemen.  
 

mailto:info@debronsoest.nl


Materialen   mee   naar   school  
Nu   we   weer   op   school   gaan   werken,   moeten   de   kinderen   hun   werkboeken,   boeken,   schri�en,  
map   e.d.   vanaf   11   mei   weer   meenemen   naar   school.   Sommige   spullen   kunnen   dan   vervolgens  
op   school   blijven,   maar   andere   spullen   zullen   ook   weer   mee   naar   huis   gaan   om   thuis   te   kunnen  
werken.   Wilt   u   er   op   le�en   dat   de   kinderen   een   stevige   tas   gebruiken?  
 
Inleveren   geleende   Chromebooks  
Aangezien   we   de   komende   weken   ook   nog   met   halve   groepen   werken   via   Classroom   en   Meet   mogen   de  
uitgeleende   chromebooks   gewoon   thuis   blijven.   De   kinderen   hoeven   deze   ook   niet   mee   te   nemen   als   ze  
naar   school   komen.   We   zullen   op   school   niet   werken   met   chromebooks.   Graag   willen   we   vragen   wij   alle  
geleende   Chromebooks   met   oplader   weer   in   te   leveren   op   donderdag   28   mei   in   de   teamkamer.   Graag   met  
de   gebruikersovereenkomst   erin   zodat   we   precies   weten   van   wie   we   het   chromebook   terug   hebben.   We  
laten   de   chromebooks   dan   in   de   pinkstervakan�e   op   school   staan   en   na   een   week   maken   we   ze   grondig  
schoon   zodat   we   er   na   de   pinkstervakan�e   hopelijk   weer   “gewoon”   mee   kunnen   werken  
 
Slo�eest  
Ondanks   de   versoepeling   van   de   maatregelen   kunnen   we   aan   het   eind   van   het   schooljaar   geen   slo�eest  
vieren   helaas.   Wanneer   het   weer   mogelijk   is   om   met   alle   kinderen   en   hun   ouders   een   gezellig   samenzijn   te  
organiseren,   zullen   we   dat   natuurlijk   in   samenwerking   met   de   OC   ook   zeker   doen   maar   dit   schooljaar   komt  
ook   deze   ac�viteit   te   vervallen.  
 
Toetsen  
De   komende   weken   tot   de   pinkstervakan�e   zullen   wij   in   de   klassen   geen   toetsen   afnemen.   Na   de  
pinkstervakan�e   maken   onze   leerlingen   wel   weer   de   gebruikelijke   methodetoetsen.   Dit   doen   we   om   te  
kijken   wat   de   leerlingen   nodig   hebben   om   de   einddoelen   van   de   groep   te   behalen   en   hoe   wij   ons   aanbod  
van   de   lessen   hierop   zo   goed   mogelijk   kunnen   afstemmen.  
De   Cito-toetsen   die   voor   juni   gepland   staan   verplaatsen   wij   naar   het   najaar.   
De   reden   om   de   Cito-toetsen   van   juni   te   verplaatsen:   de   kinderen   hebben   belangrijkere   dingen   te   doen!  
Kinderen   leren   al�jd   en   overal   zolang   ze   in   contact   zijn   met   elkaar.   We   willen   geen   les�jd   verspillen   aan  
het   in   s�lte   maken   van   Cito-toetsen.   We   gebruik   de   schaarse   weken   tot   de   zomervakan�e   om   samen   te  
lachen,   te   huilen,   te   spelen   en   te   ontdekken.   We   genieten   van   het   samenzijn   in   een   bijzondere   �jd.   We  
besteden   veel   aandacht   aan   alle   vakgebieden:   dus   niet   alleen   aan   rekenen   en   taal   maar   juist   ook   aan  
spel   en   beweging,   aan   de   crea�eve   vakken,   de   sociaal   emo�onele   ontwikkeling,   de   kennis   van   jezelf,   de  
ander   en   de   wereld   om   ons   heen!  
In   de   volgende   Nieuwsbron   kunt   u   lezen   wat   dit   voor   gevolgen   hee�   voor   het   eindrapport   van   uw   kind.  
 
 
 

 
 

Zorg   goed   voor   uzelf   en   voor   elkaar   en   we   zijn   blij  
elkaar   snel   weer   te   zien!  
 


