
 

 

Nieuwsbrief juni 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Langs deze weg weer een keer wat meer informatie bij elkaar in een zeer gekke tijd. Hier is al veel 
over gezegd en geschreven en toch blijft het ons steeds bezig houden. Wat vraagt het veel rust en 
doorzettingsvermogen om vol te houden met elkaar en steeds weer aan te passen aan nieuwe 
situaties. Het is logisch als zaken minder duidelijk worden met alle nieuwe informatie die steeds 
weer op ons afkomt. Een klus op zich, maar we doen het samen en houden vol! 
 
In deze nieuwsbrief zult u de nieuwe formatie lezen, welke juf/meester krijgt uw kind komend jaar? 
Daarnaast komt er een toffe actie van de ouderwerkgroep en kunt u een herhaling terugvinden 
van de vakanties voor het komend schooljaar.  
 
Verkouden of corona?  
Tjonge jonge, dan wisselen de weersomstandigheden en zijn er zo ineens meer kinderen verkouden 
of niet fit. En dan… dan ga je twijfelen wat er aan de hand is. Is het een gewone verkoudheid of is 
het Corona? Is er niets aan de hand of is er een risico? Al dit soort vragen komen voorbij, bij u als 
ouder maar ook bij ons in het team. Vandaag heb ik opnieuw contact gehad met de GGD. Het blijft 
belangrijk om ons aan de strenge regels te houden, zoals we dat nu doen. Daarnaast geeft de GGD 
ook aan dat we ons over de kinderen niet al te veel zorgen moeten maken. De kans namelijk dat 
een jong kind iets anders heeft dan Corona is veel groter dan dat het wél Corona heeft.  
 
Maar waarom houden we ons dan zó streng aan die regels? Dat is en blijft, omdat dit in het kader 
van risicobeperking en preventie van ons verwacht wordt. Wij verwachten van u dat u ons hierbij 
helpt en steunt. U kunt van ons verwachten dat wij alert zijn, protocollen blijven volgen over 
wel/niet testen van medewerkers én u hierover op het juiste moment op de hoogte brengen. 
Natuurlijk hebben we daarbij ook te maken met stappen die gezet moeten worden en die tijd 
kosten. 
 
Twijfelt u zelf of uw kind Corona heeft of iemand in uw gezin? Dan bent u vrij om een test aan te 
vragen via de GGD (0800-1202). Heeft u, uw kind of iemand in uw huishouden klachten of Corona, 
dan willen wij hiervan graag op de hoogte zijn. Zoals vandaag in de Parro aangegeven, werkt het 
als volgt:  
 
Een leerling met één van de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

- koorts boven de 37,5 °C 
- moeilijk ademen/benauwdheid 
- neusverkoudheid 
- hoesten 

Daarnaast geldt: 
- als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 37,5 °C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft iedereen uit het huishouden thuis.  
 



 

 

Wanneer mag je dan weer naar school?  
- als iedereen binnen het huishouden 24 uur géén klachten heeft, mag de leerling weer naar 

school en de opvang.  
Wij zullen u hier bij een ziekmelding ook naar vragen, zodat we de risico’s binnen de school zo 
optimamal mogelijk kunnen beperken.  
 
CONCEPT formatie schooljaar 2020-2021 

Hier ziet u het voorlopige plaatje voor na de zomervakantie. Na de vakantie gaan we er van uit de 
groepen te draaien volgens het normale principe, twee combinatiegroepen bij de kleuters en 
verder enkele groepen.  
 
Zoals u ziet is er een vacature voor de kleuters. Dit komt doordat Marloes een dag minder gaat 
werken en doordat Riet door haar ziek-zijn stopt met werken. Marloes zal 1 dag per week de 
werkdrukverlaging van de onderbouw gaan verzorgen, Yoëlle neemt dat voor de bovenbouw voor 
haar rekening. Daarnaast zal Yoëlle op woensdag Michel vervangen (zodat hij verder kan met de 
Talentontwikkelplek) en Yoëlle zal Anne-Marijn vervangen op haar opleidingsdag.  
 

Ambulante uren:  
Maartje blijft intern begeleider op maandag en dinsdag, Tineke blijft onze vaste onderwijsassistent 
op maandag, dinsdag en donderdag. Dennis (conciërge) en Ineke (administratie) zijn er één dag in 
de week. Christa werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  
 
Schoonmaakweek 
Normaal gesproken staat er aan het einde van het schooljaar nogmaals een schoonmaakweek 
gepland. Helaas kan deze door de corona-maatregelen in juni/juli niet doorgaan. We zullen zelf 
zorgen dat de school netjes schoon is voor de zomervakantie. Misschien doen we nog wel een 
beroep op u om thuis materiaal schoon te maken (denk aan lego en zo). 
 
Gespreksavonden en het rapport 
De gespreksavonden gaan eind van dit schooljaar niet door zoals u gewend bent. U wordt in de 
week van 29 juni door de leerkracht van uw kind gebeld voor een afrondend gesprekje.  Uw kind 
krijgt op maandag 13 juli ook een ander rapport mee dan anders, omdat we door het 



 

 

afstandsonderwijs andere gegevens hebben dan anders. De uitkomsten van de IEP-toetsen zullen 
wel in het rapport te vinden zijn. 
 
Toffe actie van de ouderwerkgroep 
Door de corona-tijd heeft de ouderwerkgroep niet de paas-actie kunnen doen. Het geld om 
activiteiten voor de leerlingen te organiseren hebben zij wél hard nodig. Daarom hebben ze nu een 
leuk alternatief bedacht voor het einde van het schooljaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afsluiting schooljaar 
U bent van ons gewend dat we het schooljaar met de kinderen afsluiten met een spelletjesdag. Dit 
jaar hebben we door de coronamaatregelen voor een andere invulling gekozen. De kinderen 
krijgen per klas een juffendag met leuke activiteiten in de groep. Dat is op donderdag 16 juli 2020. 
U hoeft uw kind die dag geen eten en drinken mee te geven, daar wordt voor gezorgd. De dag 
duurt 8.30-14.30 en dan start om 14.30 de zomervakantie. Vrijdag 17 juli zijn alle kinderen al vrij! 
 



 

 

Vakanties voor 2020-2021 
Start schooljaar 2020-2021: maandag 31 augustus 2020 8.30u. 
Herfstvakantie: maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020 
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari t/m vrijdag 28 februari 2021 
Goede vrijdag en Pasen: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021 
Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 
Pinksteren: maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie: maandag 19 juli t/m vrijdag 28 augustus 2021 
 
De kampweek van groep 8 staat vooralsnog gepland op: maandag 14 t/m vrijdag 18 juni 2021, let 
op! Dan zijn de kleuters vrij.  
 
U hoort voor de zomer nog wat de aanvullende vrije studiedagen zullen zijn. 
 
Voor nu rest mij te schrijven dat ik u fijne, mooie en zonnige dagen wens de komende tijd. 
 
Namens het team van De Rank, hartelijke groet, 
Christa Mensonides-Noorlander 
Directeur 

 


