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Eerste week thuis 
De eerste week thuis zit er bijna op. Een onwerkelijke situatie. Een lege school binnen komen om het 
onderwijs te organiseren. Het is fijn te zien dat het team er met elkaar de schouders onder zet. Er is 
door de leerkrachten hard gewerkt aan het realiseren van thuisonderwijs. In eerste instantie aan de 
lespakketten die maandag thuisbezorgd zijn. Daarna aan het lesgeven en hulp bieden op afstand, wat 
we voor elkaar hebben. Vanmorgen hebben de leerkrachten via MS teams contact gehad met de 
kinderen van de verschillende groepen.   
 
Maandag ontvangen de kinderen een nieuwe weektaak. Op dinsdag worden een aantal belangrijke 
instructies opgenomen. De links hiervoor staan maandag op de nieuwe weektaken. Vanaf dinsdag 
dan te bekijken. Voor de kleuters is het vooral wennen aan deze werkwijze en een contactmomentje 
met de juf. Vanaf groep 3 met instructies voor nieuwe lessen, herhaling en uiteraard even dat 
contactmoment met de leerkrachten. U kunt dit samen met uw kind volgen. De leerkrachten zijn elke 
dag beschikbaar voor vragen van de kinderen of uzelf. Maak daar gebruik van, want daar zijn we 
voor.  
 
De school is vanaf vandaag beperkt open. Het personeel is geadviseerd zo veel mogelijk thuis te 
werken. Hiermee zoeken we als team ook naar een andere wijze van overleg. Individueel of op 
afspraak in het eigen lokaal wordt gewerkt door leerkrachten die daarvoor kiezen.  
 
We volgen de regelgeving vanuit het ministerie. Daar waar relevant houden we u als ouders op de 
hoogte via extra mail of de wekelijkse update in deze nieuwsbrief.  
 
Eindtoets groep 8.  
Gister werd bekend dat de eindtoets voor groep 8 dit jaar niet doorgaat. De schooladviezen zijn 
inmiddels gegeven en daar houden wij ons aan. Uiteraard zullen we zorg dragen voor een goede 
overdracht naar het VO en monitoren hoe het vervolg van de leerlingen op het VO er uit ziet.  
 
Activiteiten afgelast en afspraken uitgesteld.  
Het behoeft geen uitleg dat alle activiteiten voor de komende periode zijn afgelast. Het roeien, de 
Koningsspelen. Activiteiten na de meivakantie zullen we t.z.t. bekijken, waaronder het geplande 
schoolreisje van de bovenbouw. 
De GGD heeft bericht dat de onderzoeken voor kinderen van groep 2 en de herhalingsconsulten 
worden uitgesteld.   



 
 
 
Nieuwe leerling. 
Vanaf maandag is Melvinho leerling van groep 1. Vreemd om zo op je nieuwe school te beginnen. 
Hopelijk zien we je over een paar weken in de groep met de andere kinderen en juffen.  
 
Hieperdepiep!!! 
Afgelopen zondag was juf Mariëlle jarig. Via een speciale overzetservice van Doeksen heeft ze ons 
getrakteerd op een heerlijke taart. Vandaag is Ruby jarig, zaterdag Sem en zondag Zev. Gefeliciteerd 
allemaal. Jullie weten er vast een bijzondere dag van te maken.  
 
Anglia. 
De leerlingen van groep 8 zijn allemaal geslaagd voor Anglia met prima resultaten. Goed nieuws en 
een fijne voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.  
 
Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
 
 
Namens het team, Loes Dijk.  
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