
  

 

Extra nieuwsbrief 20 mei 2020 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Gisteravond was de persconferentie van het kabinet, waarin is verteld dat er een versoepeling 

komt in de maatregelen. Dat is goed nieuws voor onder andere het basisonderwijs, want de 

basisscholen mogen weer volledig open vanaf maandag 8 juni!  

Wel zijn wij ons er van bewust dat we nog steeds in de coronacrisis zitten en voorlopig nog met  

de anderhalvemeterafstandsamenleving moeten omgaan……. 

 

De afgelopen twee weken zijn we, na een periode van onderwijs op afstand, weer vol energie 

gestart met het lesgeven op school. Zowel de leerkrachten als de leerlingen waren blij dat ze 

elkaar weer konden ontmoeten op school en je merkte aan de sfeer op school dat iedereen er 

weer zin in had.  

Het was wel even wennen aan de anderhalve meter afstand en het regelmatig afnemen van 

voorwerpen en materialen, maar we hebben onze draai gevonden. Het is inmiddels een routine 

geworden om regelmatig de handen te wassen en desinfecterende gel te gebruiken. Daarnaast 

staat er in elke ruimte een sprayflacon met daarin een desinfecterende schoonmaakmiddel dat 

virussen kan doden en uiteraard staan overal doosjes met handschoenen en deze worden dan 

ook gebruikt. 

Het was in eerste instantie vreemd dat de omgeving anders is ingericht, maar we merken dat 

iedereen er snel aan is gewend en goed omgaat met de nieuwe regels. 

Daarnaast merken we ook dat de kinderen weer snel over gaan tot de ‘orde van de dag’ en 

gewoon bezig willen met het schoolwerk. 

 

Rooster vanaf maandag 25 mei aanstaande tot en met vrijdag 5 juni 

In de komende twee weken werken we nog in twee cohorten. De roosters staan verderop in 

deze nieuwsbrief. Woensdag 27 mei staat er een studiedag gepland en maandag 1 juni valt 

ook weg vanwege Tweede Pinksterdag. 

 

Studiedag 

Op woensdag 27 mei stond er al een studiedag gepland en deze blijft gewoon staan. Dit 

betekent dat er ook geen onderwijs wordt gegeven op afstand, want de leerkrachten hebben 

andere taken op deze dag. De school is dan alleen open voor de noodopvang mocht dit echt 

nodig zijn. 

 

Noodopvang  

In de komende twee weken verzorgen wij nog noodopvang in de school, behalve op Tweede 

Pinksterdag en we hopen ook dat er geen noodopvang nodig is tijdens de studiedag.  

De noodopvang is alleen bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen en noodopvang 

nodig hebben onder schooltijd èn echt niets anders kunnen regelen. Deze ouders kunnen een 



  

mail sturen naar directie.devlinder@o2sv.nl. De noodopvang is geen onderwijs, maar 

dagopvang. Het thuiswerk kan wel worden meegegeven, evenals het eten en het drinken. 

De noodopvang wordt geleid door juf Anna Koops. 

 

Rooster vanaf 8 juni 

Vanaf maandag 8 juni gaat de school weer volledig open. Uiteraard zullen wij nog wel gaan 

nadenken hoe we omgaan met de fysieke ruimte in onze school en de inzet van externe 

deskundigen (GVO/HVO, muziekles door Kunstenschool ZG, dyslexiebegeleiding, etc.). Ook 

moeten we kijken waar de gymlessen worden gegeven en zo zijn er nog wel meer 

aandachtspunten. Nog genoeg om over na te denken en we zullen u, voordat de school volledig 

heropent, inlichten. De PO-raad komt nog met een richtinggevend protocol op 27 mei 

aanstaande. 

 

Brengen en halen  

Het blijft belangrijk dat wij allemaal de regels blijven hanteren van het RIVM in de school, maar 

ook buiten de school. 

We hebben een ‘kiss en ride zone’ voor de school en we zijn erg blij dat dit ’s ochtends bij het 

brengen ook wordt toegepast en dat de kinderen ‘druppelsgewijs’ vanaf 8.20 uur naar binnen 

lopen via de afgesproken ingangen. De school blijft tot de zomervakantie deze afspraak 

hanteren. Bij het halen, willen wij u verzoeken om niet te vroeg bij onze school te gaan staan 

wachten en ruimte te geven aan andere ouders door vlot weg te gaan met uw kind na 

schooltijd.  

 

Geleende laptops 

Er zijn nog gezinnen die in overleg met de leerkracht een laptop van school, thuis hebben. 

Graag willen wij donderdag 4 juni (cohort B) of vrijdag 5 juni (cohort A) alle laptops terug op 

school, zodat deze weer ingezet kunnen worden in de klas op maandag 8 juni. 

 

Hemelvaartsdag en de vrijdag erna vrij 

Morgen (donderdag 21 mei) is het Hemelvaartsdag en dan zijn alle scholen gesloten. De vrijdag 

erna (22 mei) zijn we ook gesloten. Alle leerlingen hebben dan geen schooltaken en er is deze 

dagen ook geen noodopvang in de school. 

 

Pinkstermaandag 1 juni vrij 

Op maandag 1 juni zijn alle scholen gesloten vanwege Tweede Pinksterdag. Er is dan ook geen 

noodopvang in de school. 

 

Ik wens u een fijn lang weekend, ook namens het schoolteam, 

Anita Klompsma-Bolk. 
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Rooster 25 mei – 29 mei 

Maandag 25 mei cohort A 

Groep Lokaal Leerkracht In- en uitgang Buitenspel  

1 geel 

1 rood 

Eigen lokaal  

Eigen lokaal 

juf Dian  

juf Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 D & T 

11.30-12.30 D & T 

3 (2 delen) Groep 3 en 5 juf Janet, juf Henny Ingang zijkant 10.30-11.00 Titia 

5 oranje Eigen lokaal Meester Martin Ingang zijkant 13.00-13.30 Titia 

6 groen Eigen lokaal juf Geralda Hoofdingang  10.00-10.30 Titia 

8  Groepen 7 juf Sandra Hoofdingang 12.30-13.00 Titia 

Noodopvang Speellokaal juf Anna Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Dinsdag 26 mei cohort B 

Groep Lokaal Leerkracht In- en uitgang Buitenspel  

2 geel 

2 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

juf Sandra  

juf Thecla 

Ingang achter  

Ingang achter 

11.30-12.30 S & T 

11.30-12.30 S & T 

4 (2 delen) Unit juf Guusje,  
juf Monique 

Unit 10.30-11.00 G & M 

5 paars Eigen lokaal meester Jan 
 

Ingang zijkant  13.00-13.30 J & A 

6 blauw Eigen lokaal juf Mirella Hoofdingang 10.00-10.30 M & D 

7 (2 delen) Eigen lokaal juf Marlies,  
juf Melissa 

Hoofdingang  12.30-13.00 M & M. 

Noodopvang Speellokaal Juf Anna Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Woensdag zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag personeel 

Donderdag 28 mei cohort B 

Groep Lokaal Leerkracht In- en uitgang Buitenspel  

2 geel 

2 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

juf Sandra  

juf Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 S & T 

11.30-12.30 S & T 

4 (2 delen) Unit juf Guusje,  
juf Monique 

Unit 10.30-11.00 Tom 

5 paars Eigen lokaal juf Annemiek  Ingang zijkant  13.00-13.30 Tom 

6 blauw Eigen lokaal juf Mirella Hoofdingang 10.00-10.30 Tom 

7 (2 delen) Eigen lokaal juf Marlies,  
juf Melissa 

Hoofdingang  12.30-13.00 Tom 

Noodopvang Speellokaal juf Anna  Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Vrijdag 29 mei cohort A 

Groep Lokaal Leerkracht In- en uitgang Buitenspel  

1 geel 

1 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

juf Dian  

juf Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 D & T 

11.30-12.30 D & T 

3 (2 delen) Groep 3 en 5 juf Janet, juf Henny Ingang zijkant 10.30-11.00 Titia 

5 oranje Eigen lokaal meester Martin Ingang zijkant 13.00-13.30 Titia 

6 groen Eigen lokaal juf Geralda Hoofdingang  10.00-10.30 Titia 

8  Groepen 7 juf Sandra Hoofdingang 12.30-13.00 Titia 

Noodopvang Speellokaal juf Anna  Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

 



  

Rooster 2 juni – 5 juni 

Maandag 1 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. Pinkstermaandag 

Dinsdag 2 juni cohort B 

Groep Lokaal Leerkracht In- en uitgang Buitenspel  

2 geel 

2 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

juf Sandra  

juf Thecla 

Ingang achter  

Ingang achter 

11.30-12.30 S & T 

11.30-12.30 S & T 

4 (2 delen) Unit juf Guusje,  
juf Monique 

Unit 10.30-11.00 G & M 

5 paars Eigen lokaal meester Jan 
 

Ingang zijkant  13.00-13.30 J & A 

6 blauw Eigen lokaal juf Mirella Hoofdingang 10.00-10.30 M & D 

7 (2 delen) Eigen lokaal juf Marlies,  
juf Melissa 

Hoofdingang  12.30-13.00 M & M. 

Noodopvang Speellokaal juf Anna Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Woensdag 3 juni cohort A 

Groep Lokaal Leerkracht In- en uitgang Buitenspel  

1 geel 

1 rood 

Eigen lokaal  

Eigen lokaal 

juf Dian  

juf Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 D & T 

11.30-12.30 D & T 

3 (2 delen) Groep 3 en 5 juf Janet, juf Henny Ingang zijkant 10.30-11.00 Titia 

5 oranje Eigen lokaal meester Martin Ingang zijkant 13.00-13.30 Titia 

6 groen Eigen lokaal juf Geralda Hoofdingang  10.00-10.30 Titia 

8  Groepen 7 juf Sandra Hoofdingang 12.30-13.00 Titia 

Noodopvang Speellokaal juf Anna Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Donderdag 4 juni cohort B 

Groep Lokaal Leerkracht In- en uitgang Buitenspel  

2 geel 

2 rood 

Eigen lokaal 

Eigen lokaal 

juf Dian 

juf Sandra 

Ingang achter  

Ingang achter 

11.30-12.30 D & S 

11.30-12.30 S & D 

4 (2 delen) Unit juf Guusje,  
juf Monique 

Unit 10.30-11.00 Tom 

5 paars Eigen lokaal juf Annemiek,  
meester Jan 

Ingang zijkant  13.00-13.30 Tom 

6 blauw Eigen lokaal juf Mirella Hoofdingang 10.00-10.30 Tom 

7 (2 delen) Eigen lokaal juf Marlies,  
juf Melissa 

Hoofdingang  12.30-13.00 Tom 

Noodopvang Speellokaal juf Anna Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

Vrijdag 5 juni cohort A 

Groep Lokaal Leerkracht In- en uitgang Buitenspel  

1 geel 

1 rood 

Eigen lokaal  

Eigen lokaal 

juf Dian  

juf Thecla 

Ingang achter 

Ingang achter 

11.30-12.30 D & T 

11.30-12.30 T & D 

3 (2 delen) Groep 3 en 5 juf Janet, juf Henny Ingang zijkant 10.30-11.00 Titia 

5 oranje Eigen lokaal meester Martin Ingang zijkant 13.00-13.30 Titia 

6 groen Eigen lokaal juf Geralda Hoofdingang  10.00-10.30 Titia 

8  Groepen 7 juf Sandra Hoofdingang 12.30-13.00 Titia 

Noodopvang Speellokaal juf Anna Deur speellokaal Afstemmen kleuters 

 



  
 

Extra, extra bericht! 

 

Vanochtend werden we verrast door Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers. De heer Eilert, 

(Prins Wim de 1e) en de heer Hut, (Vorst Ronald Hut) kwamen ons een ‘hart onder de riem 

steken’ voor onze inzet in de afgelopen periode tijdens de coronacrisis. 

Ze hadden voor ons allemaal een gebakje meegenomen die wij heerlijk hebben opgegeten. 

 

Kloosterwiekers bedankt! 

 

 

 


