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Agenda 

Maandag 22 juni 
Donderdag 25 juni 
Dinsdag 30 juni 
Woensdag 1 juli 
Donderdag 2 juli  
Vrijdag 3 juli 

Vergadering Ouderraad 
Vergadering medezeggenschapsraad 
Afscheidsfeest groep 8 
De leerlingen ontvangen hun rapport. 
Kennismakingsmoment met de nieuwe juf en laatste schooldag. 
Vrije dag voor de leerlingen en zomervakantie tot en met 16 augustus. 

 

Hiep hiep hoera! 
 

Komende week geen jarigen!  

 

 

Mededelingen en verslagen 

Kangaroowedstrijd. 
Woensdag 17 juni heeft juf Cornélie de resultaten gedeeld met de leerlingen die mee hebben 
gedaan aan de Kangoeroe-wedstijd. De kangoeroewedstrijd wordt één keer per jaar georganiseerd. 
De Wiskunde Kangoeroe, ook wel gewoon Kangoeroe of W4 Kangoeroe genoemd, is een reken- en 
wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare scholen. 
Een wedstrijd met pittige rekenopdrachten die de kinderen individueel of in tweetallen hebben 
opgelost. 
De leerlingen van de Plusklas hebben deelgenomen aan deze wedstijd. Liza uit groep 7 heeft de 
hoogste score behaald. 
Alle kinderen hebben een oorkonde en een puzzel-cadeautje als aandenken gekregen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belangrijke afspraak! (herhaling) 
Ouders mogen nog niet naar binnen om hun zoon/dochter te halen of te brengen.  
We zien dat er veel mensen tegelijk gebruik maken van  
de looproutes tussen Vesterhavet, de Klippehom en Otje. 

Daarom de volgende verzoeken en veranderingen: 
- Aan de kleuterouders van de groepen 1 het verzoek om de leerling niet helemaal naar de 

juf te brengen. Maar aan het begin van het kleuterplein afscheid te nemen. 
- De ouders van groep 2 mogen bij het halen en brengen op het plein en zich langs het hek 

opstellen. Het is niet de bedoeling dat de ouders over het plein naar de andere uitgang 
lopen. Maar het plein weer via de eigen uitgang verlaten. 

- Bij de hekken bij de groepen 3/4 is het, met name bij het ophalen, erg druk.  
Daarom gaan de leerkrachten van de groepen 3 en 4 met de kinderen bij het uitgaan van de 
school buiten het hek staan. Wij vragen u om meer richting de gymzaal te gaan staan.  
Zo ontstaat er meer onderlinge ruimte en overzicht. 

Nogmaals vragen wij u om rekening te houden met de 1½ meter afstand-regel. Dit niet alleen voor 
uw eigen gezondheid , maar ook voor die van de anderen. 
 
Scenario volledige openstelling. (herhaling) 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe met betrekking tot het weren van leerlingen. 
Een leerling mag niet naar school bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, 
tijdelijk minder ruiken en proeven en koorts 
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts (boven 38 graden) en/of benauwdheids-
klachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 
We vragen u om telefonisch contact op te nemen met ons als een leerling verkoudheids- of 
ziekteverschijnselen heeft. 
 
Op de website van stichting Meer Primair vind u een pagina met daarin de laatste informatie oer 
volledig openen van de basisscholen en een link naar het protocol bij uitbraak. 
 

Meer informatie. (herhaling) 

et RIVM houdt de ontwikkelingen ten aanzien van COVID-19 in de gaten en stelt zo 
nodig adviezen bij. De meest actuele informatie vindt u op de website van het  

                           RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.  
Daarnaast heeft de Rijksoverheid speciaal voor scholen en kinderopvang veel gestelde vragen over 
het coronavirus opgesteld.  
U kunt deze informatie terugvinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang 
 
 
 
  

Ik wens u een fijne week toe. Lilian Schuurman   
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