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De jarigen van de afgelopen en deze week
Jorin, Guus, Lorenzo

Agenda
12 juni
3 juli
3 juli
4 juli- 14 augustus

Studiedag team
10.00 uur uitzwaaien groep 8
12 uur: alle leerlingen vrij i.v.m. start zomervakantie
Start zomervakantie

Weer iedere dag naar school!
Wat fijn! Vanaf volgende week zien we elkaar weer iedere dag en
ook nog met de hele groep! We merken dat de kinderen elkaar
missen en toe zijn aan de bekende schoolstructuur en gewoontes.
De nieuwe maatregelen staan nog niet veel vrijheden toe.
Zo blijven de gescheiden pauzes en het verschillend in- en
uitgaan. Zeker met de binnenkomst van de hele groep is het
belangrijk dat de kinderen op de aangegeven tijd komen en
gehaald worden.
Ook de tassen met eten en drinken moeten nog steeds
meegenomen worden in de klas. In de groepen 3-8 worden ze aan de stoelen gehangen, zodat er
voldoende loopruimte voor de leerkracht over blijft.
De leerlingen hoeven geen 1,5 m afstand onderling te houden. De afstand van 1,5 m naar de
leerkracht toe moet wel zoveel mogelijk worden bewaard. Dat dit niet altijd lukt is logisch, waar het
kan houden we afstand.
Ook de traktaties mogen nog niet op school worden uitgedeeld. Het is jammer, maar het is even niet
anders. Wie weet kan u zelf een inventieve oplossing bedenken, zolang er maar niet op school of op
het plein wordt uitgedeeld. Vanzelfsprekend gaan de schoolreizen en schoolkampen ook niet door.
Om de basisschooltijd voor groep 8 goed te kunnen afsluiten zijn we op zoek naar mogelijkheden die
wel RIVM goedgekeurd zijn.
Daarnaast mogen de oudergesprekken niet doorgaan zoals we gewend zijn. De leerkrachten sturen
de komende week naar een aantal ouders een mail met een voorstel om een gesprek te voeren. Dit
kan telefonisch, via Google Meet of op het plein, in de patio met 1,5 m afstand of in uitzonderlijke
gevallen toch in school op geruime afstand of met een kuchscherm ertussen. Mocht u aan het eind

van de week niet gemaild zijn en u wilt toch graag een gesprek aanvragen, neemt u dan zelf even
contact op met de leerkracht?

Formatie
Woensdagavond is de MR akkoord gegaan met de formatie voor het nieuwe schooljaar.
Het was dit jaar een heel gepuzzel om de leerlingen goed te kunnen verdelen. Totdat… we van het
bestuur een aanbod kregen om een zij-instromer aan de formatie toe te voegen.
Dat bood nieuwe mogelijkheden! We konden een extra groep formeren!
Volgend jaar zijn de leerkrachten die er dit jaar waren, ook weer aan school verbonden. Vanwege
o.a. de werkdrukverlichtingsgelden kunnen we drie dagen iemand extra inzetten. Juf Miranda kan bij
ons blijven en gaat deze uren invullen. Juf Baukje is aan het eind van deze maand gecertificeerd
leerkrachtondersteuner, waardoor zij ook zelfstandig een groep mag begeleiden. Daar bovenop
komen dan als extra de drie dagen die juf Wendy ( zij-instromer) zal gaan invullen. De leerkrachten
van groep 1 en 2 hebben zich verder verdiept in de nieuwe lesstof van de methode Onderbouwd.
Deze methode werkt met vier verschillende ontwikkelingsniveaus. Dit laatste en het aantal leerlingen
in groep 1 en 2 hebben hen ertoe gebracht om volgend jaar met een aparte groep 1 en een aparte
groep 2 te gaan starten.
groep
Lln aantal
Veel mooie ontwikkelingen die ons tot het volgende plaatje hebben
gebracht:
Groep 1:
juf Wieneke en juf Anja
Groep 2:
juf Fokje en juf Anja
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6+7:
Groep 8:

juf Jantina en juf Marrit
meester Jan
juf Miranda en juf Wendy
juf Janet en juf Baukje
meester Kees

Groep 1

Schooljaar
2020-2021
14(+5)

Groep 2

19

Groep 3

21

Groep 4

21

Groep 5

16

Groep 6 16
Alle groepen blijven zo mooi bij elkaar, met een niet te groot
Groep 7 10
leerlingenaantal en we kunnen werken met slechts één
Groep 8 20
combinatiegroep.
We hopen dat we volgend schooljaar zonder allerlei
coronamaatregelen weer kunnen starten!
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij vanzelfsprekend even bellen of mailen.
Margriet

Studiedag team
NB: op vrijdag 12 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

In- en uitgaan van de school
De ingang van het schoolplein dient vrij gehouden te worden. Komt u zoveel mogelijk lopend of op
de fiets naar school! Per dag graag slechts eén ouder per gezin die de kinderen komt brengen.
Parkeren zoveel mogelijk tussen de eikenbomen of op het Blughut terrein. Ook het team zorgt ervoor
om aan de wegzijde van de parkeerplaats te parkeren. De pleinkant van de parkeerplaats is dan leeg
en biedt zo voldoende ruimte voor ouders met fietsen om tijdens het wachten de onderlinge afstand
van 1,5 m in acht kunnen te nemen.
Worden uw kinderen op verschillende tijden verwacht en u brengt de kinderen zelf, dan hoeft u
vanzelfsprekend niet eerst weer naar huis terug. Als het eerste kind naar binnen is, kunt u op een
rustig plekje even wachten totdat de leerkracht het andere kind ophaalt. Dit geldt ook tijdens het
ophalen van uw kind.
Ouders/opvang, e.d. groep 1 en 2: wachten op plein verdeeld over de hele lengte van het hek, 1,5 m
afstand houden, kind gaat naar de juf die op het plein staat.

Ouders/opvang e.d. groep 3-8: liefst “tut en d’r ut”: ouders op parkeerplaats verdeeld over de hele
lengte van het hek, 1,5 m afstand, kind gaat naar juf/meester die op plein staat.
Teamleden staan op schoolplein en nemen de kinderen mee naar binnen.
NB: Wilt u dit ook aan de opvang meedelen?
Gebruik ingangen:
Groep 1 en 2: Kleuteringang: NB: om zo weinig mogelijk ouders te laten halen en brengen gaan ook
de instroomleerlingen vanaf 1 januari 2020 tot 14.00 uur naar school!
brengen: groep 1 om 8.25 uur, groep 2 om 8.35 uur
ophalen: groep 1: 13.55 uur, groep 2 om 14.05 uur
Op vrijdag zijn deze beide groepen om 11.45 (groep 1) en om 11.55 uur(groep 2) vrij
Groep 3-4-5 Hoofdingang:
Brengen: groep 3a of 3b om 8.20 uur, groep 4 of groep 5 om 8.30 uur,
Ophalen: groep 3a of 3b om 13.50 uur, groep 4 of groep 5 om 14.00 uur
Groep 6-7-8 Ingang bij hun lokaal:
Brengen: groep 6 of 7a om 8.20 uur, groep 8 of 7b om 8.30 uur
Ophalen: groep 6 of 7a om 13.50 uur, groep 8 of 7b om 14.00 uur

Bericht van de MR
Op woensdag 3 juni is er een MR vergadering geweest.
De vorige keer online, dit keer op anderhalve meter afstand van elkaar.
We hebben weer een productieve vergadering gehad, waarin verschillende onderwerpen aan bod zijn
gekomen, zoals het innovatietraject en de zelfevaluatie van school.
Uiteraard is ook gesproken over de afgelopen (en komende) periode rondom alle Corona
maatregelen. We zijn het er over eens dat dit alles over het algemeen heel goed is verlopen.
Daarnaast hebben we als MR de nieuwe schoolgids bekeken en na wat aanpassingen goedgekeurd.
Ook is de formatie voor het nieuwe schooljaar besproken. Ook deze is door de MR goedgekeurd.
Voor dit schooljaar staan er geen vergaderingen meer gepland, we komen in september weer bij
elkaar.
Voor vragen of opmerkingen kan een mail gestuurd worden naar mr@obsdetjongeling.nl
Namens de MR,
Inge van Santen

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 04 juni 2020

