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De agenda
Door de 1,5 meter maatschappij kunnen
bepaalde activiteiten niet door gaan. We
sluiten het jaar dan ook anders af dan
normaal. Het is niet anders. Wat vervalt er?
•
•
•

•
•
•

De Schoonmaakavond op 25 mei.
Het luizenpluizen vervalt 27 mei.
De schoolreizen vervallen. We
overwegen om deze in september te
laten plaatsvinden.
De schoolfotograaf komt niet op 11
juni.
Het Lauswolt concert voor groep 8.
Alle sportwedstrijden.

De jaarkalender is dus helemaal aangepast.
Onderstaand treft u de nieuwe planning aan.

Agenda
21 mei
22 mei
25-5- t/m 5-6
27 mei
1 juni
3 juni

Hemelvaart
Vrije dag
Cito-toetsen
Gymles van meester Luca
2de Pinksterdag
Gymles van meester Luca
groep 3 t/m 8
10 juni
administratie-dag, de kinderen
zijn vrij van school
22-6- t/m 26-6 Portfoliogesprekken
17 juni
Gymles van meester Luca
3 juli
laatste schooldag. Alle
kinderen zijn om 12.00 uur uit.
De scholen gaan weer open
We hebben het allemaal gehoord gisteravond
tijdens de persconferentie. De scholen gaan
weer volledig open op maandag 8 juni. We

hebben nog 2 weken om ons te beraden hoe
we dan om kunnen gaan met de 1,5 meter
regel. U kunt er wel vanuit gaan dat ouders en
buitenstaanders nog zoveel mogelijk uit de
school worden geweerd. Voor de
kleutergroepen blijft gelden dat de kleuters
worden afgeleverd op het kleuterplein.
Weekopening
Elke maandag startten
wij met de
weekopening. De hele
school kwam dan bijeen
in het speellokaal op de
onderbouwlocatie. Een
groep bereidde de
weekopening voor en
presenteerde dan het
thema voor die week.
Een waardevolle bijeenkomst. Deze
weekopeningen zijn tot het einde van dit
schooljaar geschrapt.
Cito-toetsen
We gaan wel volgens de planning
de Cito-toetsen in alle groepen
(behalve groepen 1/ 2) afnemen.
De toetsperiode is van 25 mei t/m 5
juni. Dit is voor ons een ijkmoment.
We kijken of de lesdoelen uit de
Coronatijd zijn behaald, zo niet, dan
passen wij ons onderwijs daarop
aan.
De uitgever van onze taalmethode verwerkt
zelfs de lessen vanuit de Coronatijd in de
nieuwe lesstof van volgend schooljaar.
Portfolio
Door het thuisonderwijs was het voor de
leerlingen niet mogelijk om aan hun portfolio
te werken. In het portfolio zal zeker de

Coronatijd aandacht krijgen. We verzoeken u
om de portfolio’s weer in te leveren op school.
Portfoliogesprekken
In de periode van 22 t/m 26 juni vinden de
portfoliogesprekken plaats. Deze gesprekken
gaan zeker door. Is het niet fysiek, dan via de
Google classroom. Deze gesprekken zijn voor
u en ons nl. erg waardevol. U kunt t.z.t. hier
weer digitaal op inschrijven.
Gymlessen
In de even weken kwam meester Luca Spin op
maandagen om aan de groepen 3 t/m 8
gymles te geven. Maar meester Luca mag de
school niet in. Maar er is een oplossing. Luca
komt op woensdag 27 mei, 3 juni, 17 juni en 1
juli lesgeven aan de groepen. Echter, wel in de
buitenlucht. Bij slecht weer gaan de lessen
niet door.
De musical.
Spannend was het voor groep 8. Kan er wel
een musical worden gespeeld? Nu de scholen
weer open gaan, is dit volgens meester
Redmer, zeker haalbaar. Vandaag is de
musical besteld!!
Hoe we de musical gaan presenteren aan
iedereen, dat is nog wel de vraag. Maar daar
vinden we vast wel een creatieve oplossing
voor. In de agenda zijn de data voor de
musical nog niet opgenomen. T.z.t. ontvangt u
hierover bericht.
Parro
We werken momenteel met
Parro, een ouderportal. Dit
was al ons voornemen,
maar door de Coronacrisis
is dit vervroegd. We
hebben de proeftijd er bijna
opzitten. We zijn als team erg enthousiast. In
onze beleving is de bereikbaarheid sneller en
toegankelijker voor beide partijen, ouders en
team. We hebben gisteren tijdens de
teamvergadering besloten om een
abonnement te nemen. We gaan door met
Parro.

Traktaties
Momenteel mogen leerlingen wel
trakteren wanneer ze jarig zijn, maar
wel op iets dat door een fabrikant is
verpakt. Deze traktaties gaat dan
mee naar huis.
In de meeste gevallen krijgen de
meesters en juffen ook een traktatie
van de jarige. En in de meeste
gevallen is dit iets anders dan de
leerlingen krijgen. Hoeft voor ons
echt niet. Maar de traktatie van Elin
Groeneveld sloeg de spijker op z’n
kop. Lekkere handcrème voor de leerkrachten
in deze Coronatijd. Bedankt!
Spatschermen
Stichting Comprix heeft spatschermen
beschikbaar gesteld voor de instructietafels.
Zo kunnen leerlingen toch dicht bij juf of
meester aan de tafel extra instructie
ontvangen.

Langs deze weg wil ik juf Gretha in het
zonnetje zetten. In deze Coronatijd is ze vaker
op school aan het schoonmaken.

naam

Datum

waar

Pijlman

Heida
2 stuks
Jackelien de
Vries

4 juni
16.00 uur
4 juni
16.10 uur
4 juni
16.20 uur
4 juni
16.30 uur
4 juni
16.00 uur

Broersma
2 stuks

4 juni
16.10 uur

Stoelwinder

4 juni
16.20 uur

Huiskamp
2 stuks

4 juni
16.30 uur

Thalen

4 juni
16.00 uur

Postma

4 juni
16.10 uur

Van der Wal
2 stuks

4 juni
16.20 uur

Nijholt

4 juni
16.30 uur

Weidenaar
2 stuks
De Graaf
2 stuks
Pen

4 juni
16.00 uur
4 juni
16.10 uur
4 juni
16.20 uur
4 juni
16.30 uur
4 juni
16.00 uur
4 juni
16.10 uur
4 juni
16.20 uur
4 juni
16.30 uur

Groep 5 Nynke
Stuiver
Groep 5
Nynke Stuiver
Groep 5
Nynke Stuiver
Groep 5
Nynke Stuiver
Groep 8
Redmer
Wijnsma
Groep 8
Redmer
Wijnsma
Groep 8
Redmer
Wijnsma
Groep 8
Redmer
Wijnsma
Groep 7
Annegonda
Tillema
Groep 7
Annegonda
Tillema
Groep 7
Annegonda
Tillema
Groep 7
Annegonda
Tillema
Groep 6
Jill Kuhlman
Groep 6
Jill Kuhlman
Groep 6
Jill Kuhlman
Groep 6
Jill Kuhlman
Groep 4
Linda Flonk
Groep 4
Linda Flonk
Groep 4
Linda Flonk
Groep 4
Linda Flonk

Huisman
2 stuks
Van der Valk

Juf Gretha bedankt! namens
alle leerkrachten en kinderen
van de Opstekker.

De Chromebooks kunnen op 4 en
5 juni weer ingeleverd worden op
school. Op school wordt het
chromebook gecontroleerd op
gebreken. We sturen een schema
mee.
Vergeet niet de stekker en
oplader mee te nemen.

Van der Wiel
2 stuks
Groothof
2 stuks
Tjitse v.a. Heide
Postma
2 stuks
Maat
2 stuks

Schotanus
2 stuks
Jelsma
2 stuks
Lolkema
Evelien van der
Meer
Jitse Hofstra

4 juni
16.00 uur
4 juni
16.10 uur
4 juni
16.20 uur
4 juni 16.30
uur
5 juni
15.00 uur

Otter

5 juni
15.00 uur

Van Sleen

5 juni
15.10 uur

Van der Meulen

5 juni
15.00 uur
5 juni
12.00 uur

Dylan de Boer

Groep 3
Marloes Kamp
Groep 3
Marloes Kamp
Groep 3
Marloes Kamp
Groep 3
Marloes Kamp
Groep 8
Redmer
Wijnsma
Groep 7
Annegonda
Tillema
Groep 5
Manita
Overdiep
Groep 4
Linda Flonk
Groep De
Vlinders
Tiny Bouma

Lezen is belangrijk. Lezen is een
basisvoorwaarde om gelukkig te kunnen zijn.
Stichting Comprix wil graag hun steentje
bijdragen aan het leesplezier van onze groep 8
leerlingen. Vandaar dat alle groep 8 leerlingen
van alle Comprix scholen een boek krijgen
aangeboden. De Koning van Katoren,
geschreven door Jan Terlouw.

Comprix Bedankt!

Stichting Comprix gaat volgend schooljaar het
prentenboek ‘Woeste Willem’ cadeau geven
aan alle leerlingen van groep 1-2.
Het leesplezier begint nl. al bij het voorlezen.

