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AGENDA
1 juni
2 juni
3 juni
8 juni
17 juni

Pinksteren, schoolvrije dag
Start citoweken
Schoolfotograaf
Studiedag, schoolvrije dag
Juffendag

Weer naar school
Het was even gek om maandag 11 mei weer naar school te gaan. Iedereen moest zijn weg hierin vinden.
Dit zagen we bij de kinderen, maar ook bij onszelf. Na één dag samen op school voelde het al gauw weer
vertrouwd. Sommige kinderen hadden school echt gemist en andere kinderen vonden het thuiswerken
juist wel prima. Wij zijn in ieder geval blij dat we weer ‘gewoon’ naar school kunnen.

Schoolfotograaf
De AC heeft georganiseerd dat er op woensdag 3 juni een schoolfotograaf komt om klassenfoto’s en
individuele foto’s van de kinderen te maken. Voorheen konden er dan ook broers- en zussenfoto’s
gemaakt worden, maar vanwege de huidige coronasituatie is ervoor gekozen om dat nu niet te doen.
Wel krijgt elk gezin een waardebon om zo’n foto in de fotostudio van de fotograaf te kunnen laten
maken.

Citotoetsen
Wij starten volgende week met het afnemen van de citotoetsen. Wij gebruiken deze toetsen dit keer als
signaleringsmoment. Waar staan de kinderen na acht weken thuisonderwijs.

Herstart 8 juni
Wij zijn nog in afwachting van een definitief besluit rondom de herstart van 8 juni. Maar wij gaan ervan
dat dit voor ons betekent dat de kleuters op dinsdag ook weer naar school kunnen. We weten ook nog
niet of de bussen weer gaan rijden zodat wij de gymlessen in Mantgum weer kunnen oppakken. Meer
informatie hierover volgt volgende week.
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Schoolplein
Tijdens de thuiswerkperiode is het schoolplein opgeknapt. Er zijn nieuwe voetbaldoelen geplaatst en er
zijn valtegels onder de duikelrekken en schommel gekomen. Daarnaast is er na overleg met de
gemeente een nieuw hekwerk gezet tussen de school en de gemeentegrond. Dit hekwerk is geplaatst
omdat het oude hek stuk was en sommige kinderen hier makkelijk overheen klommen.
De afgelopen weken, sinds we weer naar school gaan, zien we dat sommige kinderen niet op een
prettige manier met onze banken, hekken en zandbak omgaan. Ook is de container tegen de school
gezet en zagen wij een aantal kinderen op het dak van onze school lopen. Dit gaat overigens ook om
kinderen die niet meer bij ons op school zitten. Wij hebben deze kinderen erop aangesproken, maar
stellen het op prijs als jullie dit thuis ook nog doen.

Luizencheck
Na elke vakantie controleren de luizenouders normaalgesproken de haren van de kinderen. Na de
meivakantie hebben ze dit niet gedaan vanwege de huidige bijzondere situatie, ook hebben ze
aangegeven dit nu liever niet te willen doen. Daarom ook de vraag of jullie thuis de haren even goed
willen bekijken.
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