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Vanuit de directie 

Wat zijn we blij dat we weer allemaal naar 
school mogen! Wat een bizarre tijd is het 
waarin we nu allemaal zitten. We zijn 
ontzettend trots op alle kinderen en 
collega's die de afgelopen periode hebben 
laten zien hoe ze zich in hebben gespand 
om zo goed mogelijk onderwijs te geven en 
te volgen. Ditzelfde geldt voor alle ouders 
die hun kinderen hierin ondersteund 
hebben, geweldig! 

Dinsdagavond zaten jullie ongetwijfeld ook 
allemaal voor de tv voor de persconferentie 
om daar vervolgens te horen dat de scholen 
weer opengaan. Wat een goed nieuws! Wij 
kijken er naar uit om jullie allemaal weer te 
zien.  

Via de Parro app ontvangen jullie 
uitgebreide informatie over welke 
aanpassingen we op school hebben gedaan 
en wat voor jullie als ouders/verzorgers 
goed is om te weten. Ondanks deze rare tijd 
is het volgende week ook gewoon 
meivakantie. Een vakantie die iedereen ook 
verdiend heeft na deze periode van hard 
werken. Even een week waarin er geen 
schoolwerk is en dus ook geen contact met 
school. Tijd om met elkaar leuke dingen te 
doen en lekker te ontspannen en dan hopen 
we elkaar allemaal weer gezond te 
ontmoeten op maandag 11 mei. Tot dan! 

 

Uit de bouwen 

Onderbouw 

Wat zijn wij ontzettend trots op alle ouders 
van de onderbouw die thuis zo goed aan het 
werk zijn gegaan met hun kinderen. Wij 

hopen snel weer aan de slag te gaan met de 
kinderen op school.  

 

 

 



Middenbouw 

Wat wordt er door alle kinderen thuis hard 
gewerkt! Ook hebben de ouders het nodige 
geduld op moeten brengen bij het helpen 
van hun kind. Onze waardering hiervoor is 
groot. We kijken er naar uit om iedereen 
weer gewoon in de klas te hebben straks. 

 

Bovenbouw 

Wat fijn dat er thuis zo hard gewerkt. 
Complimenten namens de hele bovenbouw 
voor alle ouders en kinderen die thuis zo 
goed samenwerken en zich hebben ingezet. 
We zien daardoor dagelijks mooie resultaten 
binnenkomen op Gynzy Kids. We vinden het 
wel heel fijn dat de scholen weer opengaan 
en dat we jullie allemaal weer terugzien op 
maandag 11 mei. 

Kinderen en ouders hebben ook het 
volgende bericht gehad: 
Met pijn in ons hart melden we u dat we 

besloten hebben het kamp (op de manier 

die we begin dit schooljaar gepland 

hadden) niet doorgaat.   

Tot 1 juni zijn alle samenkomsten 

verboden en het geplande kamp is al snel 

na die datum. We snappen dat het voor de 

kinderen heel jammer is dat het kamp niet 

doorgaat.  

Als de omstandigheden het toelaten zullen 

we kijken naar een andere vorm en ook 

dan houden we natuurlijk rekening met de 

richtlijnen die het RIVM ons steeds geeft. 

We houden u op de hoogte.  

 

Uit de werkgroepen 

Werkgroep gedrag: 

Achter de schermen zijn wij met de 
werkgroep gedrag druk bezig terug te kijken 
naar het afgelopen jaar en waar wij de 
laatste periode van het jaar aandacht aan 
gaan besteden. Wij hopen snel weer een 
start te kunnen maken om het 
beloningssysteem compleet te maken en de 

rode lijn door de school zichtbaarder te 
krijgen. Ook zijn wij de methode leefstijl 
onder de loep aan het nemen, waar wij op 
dit moment als school mee werken.  

 

Werkgroep ICT: 

Wat hebben we de afgelopen periode 
enorme stappen gemaakt op ICT-gebied. Zo 
hebben alle leerkrachten zich enorm ingezet 
om op afstand onderwijs te geven en ook de 
kinderen hebben hier ontzettende stappen 
in gemaakt. We zijn blij dat we met hulp van 
verschillende fondsen en uitleen vanuit 
school voor zoveel mogelijk kinderen die 
dat nodig hadden tijdelijk een laptop 
hebben kunnen voorzien. We vragen de 
kinderen die een laptop vanuit school in 
bruikleen hebben gekregen deze weer z.s.m. 
in te leveren wanneer we starten zodat we 
hier op school ook weer gebruik van kunnen 
maken. Wanneer we straks weer op school 
zijn gaan we kijken hoe we deze digitale 
middelen nog beter en meer in kunnen 
zetten.  

 

Werkgroep 21e-eeuwse vaardigheden: 

Wij hebben afgelopen week online 
vergaderd, gek maar wel ideaal! En heel erg 
21e eeuws! We hebben 5 verschillende 
methodes voor wereldoriëntatie aan elkaar 
gepresenteerd. Er zijn nog 3 ‘kanshebbers’ 
over: Da Vinci, Faqta en Vierkeerwijzer. Deze 
methodes gaan we volgende maand(en) in 
een aantal klassen testen. Mocht je iets over 
deze methodes weten of er een mening over 
hebben, laat het ons weten! 

 

 

 

 

  



Informatie personeel 

Juf Miriam ondersteunde sinds de 
kerstvakantie de groepen 4 op school. Zij 
heeft aangegeven toch graag weer op een 
reguliere school te gaan werken en heeft 
hier ook een baan in gevonden. Ze zal ons 
per 1 mei verlaten.  We zijn hard op zoek 
naar een nieuwe ondersteuner. 

 

Schoolfruit 

Een aantal maanden per jaar hebben wij 
'schoolfruit'. Deze periode is echter weer 
voorbij voor dit schooljaar. We hopen er 
volgend jaar weer aanspraak op te kunnen 
doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 
4 mei Studiedag 

Kinderen vrij 
5 mei Bevrijdingsdag 

Iedereen vrij 
21 en 22 mei Hemelvaart 

Iedereen vrij 
1 t/m 5 juni Pinkstervakantie 


