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Beste ouders/verzorgers,
Over drie weken start de zomervakantie. Er komen nog drie leuke en spannende weken. We gaan op
schoolreis of op kamp en de leerlingen krijgen hun rapport mee naar huis. De laatste toetsen worden
in de school gemaakt en de plannen voor volgend jaar worden afgerond. Vandaag heeft u de trotsop-map mee gekregen. Hopelijk kunt u uw kind veel complimenten geven.
Vorige week kwam ook het nieuws over de versoepelingen. In deze nieuwsbrief leest u daar meer
over.
Er volgt nog een nieuwsbrief voor de zomer, waarin o.a. de precieze formatie met groepsindeling
met u gedeeld wordt.
Nieuws van het kinderdagverlbijf
Op het kinderdagverblijf hebben we op dit moment het thema ‘’Oef! Wat warm!’’ En dat komt goed
uit, want wat was het warm de afgelopen dagen. We hebben heerlijk buiten gespeeld in de zandbak
en met water.
Voor papa hebben we een mooi cadeau gemaakt, het was op 20 juni Vaderdag.
Nieuws van de BSO
Op de BSO zijn de kinderen ook bezig geweest met het thema “zomer”. We hebben heerlijk buiten
gespeeld en met water en waterballonnen gespeeld.
Wijzigingen kinderopvang
Janneke Mossel, onze locatiemanager, gaat haar werkveld verleggen van Korendijk naar Numansdorp
en Klaaswaal. Ze wordt opgevolgd door Anita de Groot, die al bij ons bekend is, omdat ze al lange tijd
bij onze stichting werkzaam is. Welkom Anita!
Jiska Sluijter, leidster van het kinderdagverblijf, gaat aan de slag als assistent-manager.
Hierdoor heeft zij minder tijd voor het groepswerk en gelukkig is Naomi van der Giessen het team
komen versterken op dinsdag en donderdag. Welkom Naomi!
Jiska blijft wel op maandag groepswerk doen op het kinderdagverblijf, we wensen haar veel plezier
en succes in haar nieuwe functie!
Corona
Landelijk worden er per 26 juni versoepelingen doorgevoerd. Afgelopen week is er gelukkig ook een
protocol voor onderwijs gekomen, waardoor wij als school ook weer wat regels aan kunnen passen.
Het team heeft een afweging gemaakt tussen wat kan, wat mag en wat zinvol is om de laatste drie
weken van dit schooljaar nog te gaan veranderen. Voor onze school betekent dit vanaf maandag 28
juni het volgende:
- De cohortering wordt losgelaten. Groepen hoeven niet meer in bubbels georganiseerd te worden.
Dat betekent o.a. dat kinderen op de gangen mogen werken, in de klas op meerdere plaatsen kunnen
zitten, gemengd buiten mogen spelen en meer samen kunnen werken.

Het betekent ook dat de groepen 7 en 8 op kamp nog meer samen kunnen doen en dat het
schoolreisje naar De Efteling ook wat gemengder georganiseerd kan worden.
Daarnaast kan de overblijf in minder groepen georganiseerd worden dan nu het geval is. Ook de
musical zal zeker doorgaan. Wel moeten we daar zorgen voor de anderhalve meter afstand tussen
volwassenen.
- Voor kinderen uit groep 7 en 8, de leerkrachten en bezoekers geldt dat zij in de school geen
mondkapje meer hoeven te dragen.
- Tussen volwassenen blijft de anderhalve meter regel in stand.
- De hygiene-maatregelen blijven van kracht.
- Bij het halen en brengen van kinderen mogen ouders het schoolplein op zonder mondkapje, mits
ouders de anderhalve meter waarborgen.
Ouders kunnen helaas het gebouw zonder afspraak niet in, omdat we de anderhalve meter regel met
veel volwasasenen niet kunnen waarborgen in ons gebouw. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag
een keer met uw kind de school in wilt. We zijn daar erg voorzichtig mee. We willen zo vlak voor een
aantal activiteiten en de zomervakantie niet het risico lopen op een coronabesmetting in de school.
Alvast bedankt voor uw begrip!
*De leerlingen van groep 1-2 mogen per maandag door het zwarte hek, de zij-ingang op het
onderbouwplein gebruiken.
*De leerlingen van groep 2-3 gebruiken de voordeur bij de onderbouw.
*De leerlingen van groep 4 tot en met 8 gebruiken de hoofdingang van de school.
U bent als ouder welkom op het schoolplein.
- De laatste rapportgesprekken zijn facultief. Dit mag op afspraak in de school. Wanneer u liever
telefonisch afspreekt, respecteren wij dat natuurlijk.
- De beslisboom blijft gelden. Uw kind blijft thuis bij klachten, bij koorts of bij een huisgenoot met
koorts en/of corona.
Tevredenheidsonderzoek
Afgelopen weken zijn de tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders, leerlingen en
medewerkers.
We krijgen op het gebied van veiligheid van de leerlingen een 8,2.
De leerlingen geven de school in het algemeen een 8,5.
Ouders geven de school in het algemeen een 7,6.
Medewerkers geven de school in het algemeen een 8,3.
We zijn natuurlijk trots op bovenstaande cijfers. Maar we willen altijd beter. De
onderzoeksresultaten zullen na de zomer ook in de MR worden besproken om verbeterpunten te
verwerken in ons jaarplan.

Schoolreis
Aanstaande dinsdag gaan groep 1 tot en met groep 6 gezellig op schoolreis. In de eerdere brieven
kunt nog eens precies lezen hoe dit georganiseerd wordt. In de bus dragen de volwassenen een
mondkapje en ze hebben vooraf een zelftest gedaan. We kunnen namelijk niet de anderhalve meter
in de bus waarborgen.
Afspraken over bijvoorbeeld kleding, geld en lunch kunt u in de brief terug vinden. Alle leerkrachten
hebben er zin in om met de kinderen weer eens een activiteit als de schoolreis te gaan doen.
Met vriendelijke groet, namens het hele team van ons IKC wens ik u een goed weekend.
Tobias Vermeulen, directeur

