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ALGEMEEN
Opening scholen
Vanaf maandag 8 juni gaat het basisonderwijs weer
volledig open. Naast de huidige afspraken, die blijven
gelden, volgen we de richtlijn van de PO-raad:
- Ouders blijven buiten het hek en houden 1,5 m
afstand van elkaar.
- Kinderen onderling hoeven geen 1,5 m afstand
te houden.
- Kinderen en leerkrachten houden waar mogelijk
1,5 m afstand. In de praktijk zal dat met een
volledige groep niet goed lukken.
- We pakken de gymlessen weer op. We maken
daarvoor geen gebruik van de gymzaal. De
gymlessen worden buiten gegeven. Dit kan op
het sportveld zijn, of op het voetbalveld op het
plein.
U heeft via de mail een extra nieuwsbericht met
informatie over het openen van de scholen gekregen.

Groep 8
Voor groep 8 wordt er een gepast afscheid
georganiseerd, zodat zij hun basisschoolperiode goed
kunnen afsluiten. Hoe de afsluiting er precies uit zal zien
is nog niet bekend. We moeten rekening houden met de
beperkingen die er zijn. Voorlopig staat dit gepland op 2
en/of 3 juli.

Margedag
Op dinsdag 16 juni stond de laatste margedag gepland.
In verband met de vele lesuitval door het sluiten van de
scholen, hebben we in overleg met de MR besloten om
de margedag niet door te laten gaan. We willen ervoor
zorgen dat de kinderen nu nog zoveel mogelijk kunnen
profiteren van het lesaanbod. Dat betekent dat 16 juni
een gewone lesdag is. We verwachten alle kinderen dan
op school. Mocht dit problemen opleveren, dan horen
we het graag!

Aanbod eind en start Kits Primair
Omdat de CITO toetsen veel tijd vragen en dat ten koste
gaat van de lesstof, is binnen Kits Primair besloten om
CITO niet af te nemen. Op die manier kunnen we de
weken tot de zomervakantie nog besteden aan de
lesstof en extra uitleg en begeleiding geven. Het
afgelopen schooljaar hebben twee IKC’s gewerkt met
een ander leerlingvolgsysteem, het IEP
leerlingvolgsysteem. Er is gekozen om dit vanaf
schooljaar 2020-2021 stichtingsbreed in te voeren. Aan
het begin van het schooljaar zullen we u meer informatie
geven over IEP.
We leggen de prioriteit bij selecties maken uit het
aanbod en bepalen van eventuele achterstanden. Ook
mogen ouders niet aanwezig zijn in de school. Daarom
is ervoor gekozen om de oudergesprekken van juni niet
door te laten gaan. Natuurlijk kunnen we wel facultatief
gesprekken inplannen, bijvoorbeeld in geval van zorg of
doublure. Indien nodig zal de leerkracht daarvoor
contact met u opnemen. Mocht u er behoefte aan
hebben, dat kunt u zelf natuurlijk ook contact opnemen
met de leerkracht.
Het is de bedoeling om uiterlijk rond de herfstvakantie
weer over te gaan op het reguliere aanbod. Dit lukt
doordat er in methodes vaak extra weken gepland zijn.
Die weken kunnen we nu gebruiken om waar nodig
lesstof in te halen.
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Gymnastiek
Omdat de binnensporten nog in de “lockdown” zitten,
mogen we, zoals u al heeft kunnen lezen, geen
gymlessen geven in de zaal.
Als het weer het toelaat gaan we, de komende 4 weken,
zoveel mogelijk de gymlessen buiten geven.

Schoonmaak
We vinden het erg belangrijk om er alles aan te doen om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Vandaar onze blijvende inzet op het extra schoonmaken
van de school en het meubilair. Dit zal na schooltijd
plaatsvinden.

NIEUWS UIT DE GROEP
Groep 1-2
Heerlijk om iedere dag “even” naar school te mogen.
Mama/ papa of oma/opa gedag zeggen bij het hek. Even
wennen maar het gaat heel goed. De kinderen lopen
helemaal zelfstandig naar de kleuteringang, even
handen wassen en de dag kan beginnen. We hebben
gewerkt over hoe we ons voelen en dat we al heel veel
kunnen. We elkaar helpen en graag samen spelen.
Elke dag een reken- en taalactiviteit en we hebben
genoten van het mooie weer buiten. We hebben veel zin
om straks de andere groep ook weer op school te zien!

Oud papier
2 juli
ouders/verzorgers van:
Amos Holwerda
Femke van Nieuwpoort
Noëlle Sok
Juninho Basilia
Britt Wasse
Thijs Noordenbos
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