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Hoe  verder  vanaf  8  juni?  

Gisteren  is  bekend  geworden  dat  als  de  cijfers  
rond  het  Corona  virus  gunstig  blijven,  de  school  
vanaf  8  juni  voor  iedereen  elke  dag  weer  open  is.    

We  houden  dus  een  slag  om  de  arm:  helemaal  
zeker  is  het  niet.  Ook  is  nog  niet  bekend  welke  
afspraken  en  regels  we  dan  moeten  volgen.  Hier  
krijgen  we  volgende  week  meer  informatie  over.  

  

Week  van  1  juni  

In  de  week  na  Pinksteren  houden  we  het  schema  
en  de  werkwijze  aan  zoals  het  nu  ook  gebeurt.  De  
afspraken  blijven  ook  hetzelfde:  

•   Ouders  komen  niet  in  de  school  
•   Elke  groep  heeft  een  eigen  ingang  
•   Wij  wassen  onze  handen  meerdere  malen  per  

dag  en  desinfecteren  ook.  
•   Er  wordt  extra  schoongemaakt.  
•   Groepen  spelen  apart  van  elkaar  buiten.  
•   Gymonderwijs  wordt  niet  in  de  gymzaal  

gegeven,  mogelijk  wel  buiten.  
  

Kinderen  komen  de  ene  dag  wel  en  de  andere  dag  
niet  naar  school.  De  dag  dat  ze  thuis  zijn,  maken  
ze  het  werk  dat  op  school  is  uitgelegd.  Dit  is  
verplicht.  Vragen  over  het  thuiswerk  kunnen  via  
Parro  aan  de  leerkracht  worden  gesteld.  Deze  
neemt  tussen  15  en  15.30  uur  tijd  om  de  vragen  
waar  het  kan  te  beantwoorden  (op  woensdag  
tussen  13  en  13.30  uur)  
  
Noodopvang  
  
Als  beide  ouders  een  cruciaal  beroep  hebben  en  u  
kunt  echt  op  geen  andere  manier  opvang  regelen,  
dan  kunt  u  een  aanvraag  doen  voor  noodopvang.  
Wij  willen  dit  uiterlijk  de  vrijdag  in  de  week  ervoor  
weten  om  12  uur.  
  
Niet  naar  school?  
  
Wij  vinden  het  erg  belangrijk  om  alle  kinderen  op  
school  te  zien.  Als  u  een  reden  heeft  om  uw  kind  
thuis  te  houden,  kan  dit  alleen  in  overleg  met  de  
directeur.  Wij  geven  het  verzuim  altijd  door  aan  

de  leerplichtambtenaar.  In  de  eerste  weken  is  hier  
verder  geen  actie  op  ondernomen  vanuit  de  
leerplicht.  We  kunnen  nog  niet  zeggen  hoe  dit  is  
na  8  juni.  Dat  is  ook  een  keuze  die  de  overheid  zal  
maken.    
  
Wij  willen  als  school  wel  aandringen  op  het  naar  
school  sturen  van  uw  kind,  want  hij  of  zij  heeft  het  
onderwijs  echt  nodig.  
  
  

 
  

Indeling  van  de  groepen  in  de  week  van  1  juni  

1  juni   Vrije  dag  voor  
iedereen  (Pinksteren)  

2  juni   Groep  1/  2  B  en  groep  
4,  6  en  7  

3  juni   Groep  1/  2A  en  groep  
3,  5  en  8  

4  juni   Groep  1/  2  B  en  groep  
4,  6  en  7  

5  juni   Groep  1/  2A  en  groep  
3,  5  en  8  

  

Vlotte  Babbel  19  verschijnt  op  29  mei  met  
daarin  meer  informatie  over  hoe  het  gaat  
vanaf  8  juni.  

  

  


