
 

Nieuwsbrief 17 april 2020 

 
Week 5 
En weer is er een week voorbij waarin alleen op afstand contact met elkaar mogelijk was. Met elkaar 
proberen we dat zo goed mogelijk vorm te geven. 
We zijn benieuwd wat er volgende week besloten gaat worden. Gaan de scholen weer open en welke 
richtlijnen gelden dan? We zullen moeten afwachten wat daarover dinsdag wordt gezegd. 
Mochten de scholen open gaan na de meivakantie dan zal dat zeker anders gaan dan we gewend zijn. 
Natuurlijk denken we als team alvast na over wat de mogelijkheden en consequenties zouden zijn 
wanneer de scholen weer open gaan. We kunnen dit echter pas concretiseren als duidelijk is wat de 
criteria en eventuele aanvullende richtlijnen worden voor openstelling van de scholen. Er zijn nu nog 
heel veel vraagtekens.  
In elk geval ontvangen jullie/de kinderen ook voor komende week weer een digitaal onderwijspakket 
om het onderwijs aan jullie kind(eren) zo goed mogelijk door te laten gaan. 
Mocht de situatie na de meivakantie veranderen, dan zullen we jullie daarover vanzelfsprekend 
informeren. Samen blijven we het doen! 
 
 
Thuistip 

Van een aantal ouders krijgen we opnieuw  melding over 
het ongewenst chatten van kinderen met elkaar. Daarom 
herhalen we nog eens de tips die we in een eerdere 
nieuwsbrief ook hebben gegeven. 
 
Door het werken met Teams komen de kinderen al op 
jongere leeftijd ook met de chatfunctie in aanraking. Het is 
belangrijk om kinderen goed te begeleiden in hoe ze dat 
doen. Voordat ze een berichtje versturen, is het belangrijk 
dat ze nadenken over hoe dit berichtje bij de ander kan 
overkomen. Zouden ze het zelf leuk vinden om dit berichtje 
te ontvangen? De afbeelding hiernaast, die we in de 
bovenbouw ook met de kinderen hebben besproken, kan 
jullie wellicht helpen om dit ook met jongere kinderen te 
bespreken. 
 
 
 
 

 



Spelen op het plein 
Bedankt dat jullie je de mail over het spelen op het plein zo goed ter harte hebben genomen. 
Het aantal kinderen op het schoolplein is, ondanks het mooie weer, echt afgenomen. Hierdoor 
kunnen we de veiligheid voor de kinderen in de noodopvang beter in acht houden. Dank jullie wel! 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
27-04 t/m 08-05 Meivakantie 
12-05   Kinderraad 
13-05   Hoofdluiscontrole 
21-05 en 22-05  Hemelvaartsdag en vrijdag vrij 


