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Nieuwsbrief 10 
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Activiteitenoverzicht 

 

Datum  Groep  Activiteit  Tijd 

01-06  A t/m 8  2e Pinksterdag, alle 

kinderen vrij (opvang 

gesloten) 

 

19-06    Nieuwsbrief 11   

21-06    Vaderdag   

 

 

 

 

Verjaardagen  

 

Datum  Naam  Groep 

29-05  Sage  gr. 6 

31-05  Esmee  gr. 7 

02-06  Rechelle 

Lalee 

Chris 

Sem 

Annisa 

gr. A 

gr. B 

gr. 5/6 

gr. 7/8 

gr. 8 
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Dean  gr. 8 

03-06  Violet 

Denny 

Duke 

gr. B 

gr. 4 

gr. 7 

04-06  Zidan   gr. C 

05-06  Tanaya  gr. 5 

07-06  Iman  gr. 7 

10-06  Jadae  gr. 3 

11-06  Liam  gr. 3/4 

13-06  Roxy  gr. 4 

15-06  Wadie  gr. 3 

16-06  Ahmed  gr. 8 

17-06  Matthijs  gr. 6 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

 

 

Naam  Groep 

Michel  gr. A 

Julia  gr. A 

Ezra  gr. B 

Metehan  gr. B 

Luth Fullah  gr. B 

 



Jill  gr. B 

Mira  gr. B 

Anan  gr. B 

 

Familiebericht 

 

Hoera! Leo (groep 3) heeft een broertje gekregen. Hij heet 

Liam. Van harte gefeliciteerd. 

 

 

 

 

 

Mededelingen 

 

Terug van weggeweest 

In verband met het Coronavirus is de school een tijdje 

gesloten geweest. Hierdoor heeft u ook de nieuwsbrief 

even moeten missen. 

Maar, zoals u weet, gaan er nu weer halve groepen naar 

school. Alle kinderen waren erg blij om elkaar en de 

leerkrachten weer te zien. En ook de leerkrachten waren 

blij om iedereen weer gezond en fit terug te zien. De 

afgelopen periode ging anders dan anders en toch was 

het ook weer ‘gewoon’ en vertrouwd op school. 

Er zijn wat regels bijgekomen i.v.m. afstand houden, er 

zijn looproutes gemaakt, gespreide haal- en brengtijden en er is veel aandacht 

voor de sociale omgang met elkaar. Ook is er speciale en extra aandacht voor de 

hygiëne. Er wordt veel gelet op handen wassen, er wordt extra schoon gemaakt 

en we letten erop dat we alleen naar school komen als we niet hoesten, niezen, 

keelpijn en/ of koorts hebben. Ook niet als een huisgenoot deze verschijnselen 

heeft. We gymmen buiten en zorgen ervoor dat de lokalen goed gelucht worden. 

Zo hopen we het Coronavirus buiten de deur te houden en kunnen we allemaal 

weer veilig naar school. Vanaf 8 juni gaan alle kinderen weer naar school. 

Hoe de laatste schoolweken er verder uit gaan zien hangt af van de richtlijnen 

voor de protocollen van de PO raad. Helaas zijn deze richtlijnen nog niet 

beschikbaar 

De protocollen zijn afhankelijk van verschillende partijen en deze partijen zijn 

nog met elkaar in onderhandeling (vakbonden, ouderorganisaties, 

kinderopvangorganisaties en ministeries). Met name op de punten van de 

anderhalve meter afstand tussen leraren en leerlingen, het werken met vaste 

groepen, de organisatie van de tussen schoolse opvang en het pauzebeleid staan 

nog vragen open. 

We verwachten volgende week met het protocol aan de slag te kunnen. Wanneer 

we meer weten hoort u van ons. 

 

 

 



 

 

Alsnog gefeliciteerd  

Er zijn veel kinderen jarig geweest tijdens het 

sluiten en het heropstarten van de school. Zij 

hebben hierdoor hun plekje in de nieuwsbrieven 

gemist. 

Daarom is er hier nog even een ere plek voor deze 

kinderen: 

Osman en Yasmin (gr. A) 

Rayan, Marijn, Eleonora, Massimo en Jonathan (gr. B) 

Alex, Raina en Fayenne (gr. C) 

Tommy, Saar, Alif, Eline en Fatemeh (gr. D) 

Beaudine, Boris, Sanija en Tammo (gr. 3) 

Eman en Teyla (gr. 3/4) 

Jamayro (gr. 4) 

Cyan, Kaylee, bram, Ines, Zayd, Ensar, Esila, Younes, Hella en Arwina (gr. 5) 

Romy, Ali, Seba, Zuhair, Lina, Nika en Sadra (gr. 5/6) 

Ecrin, Muhammed-Emin, Nova, Timor, Alexey en Shawn (gr. 6) 

Louisa, Christian, Levy, Tom en Ayoub (gr. 7) 

Elin, Djessy, Sterre en Sama (gr. 7/8) 

Lucy, Elif en Luc (gr. 8) 

Allemaal nog van harte gefeliciteerd en we hopen dat jullie een fijne verjaardag 

hebben gehad. 

 

 

 

 

Wijzigingen 

Dat alles tegenwoordig anders gaat door de Corona crisis is 

inmiddels al heel ‘gewoon’. 

Daarom volgen hier wat wijzigingen en informatie. 

 

De studiedagen van 2 en 24 juni gaan niet door. Dit worden 

gewone lesdagen. 

 

De koffieochtend van woensdag 10 juni gaat niet door. 

 

Op 22 juni staat er een ouderavond gepland voor de ouders 

van de kinderen uit groep 2C en groep D. Er wordt gekeken of deze avond 

 



georganiseerd kan worden en hoe. Zodra we meer weten worden de ouders met 

kinderen in groep 2 hierover geïnformeerd. 

 

Ook staat er op 16 juni een informatieavond over de werkweek voor de kinderen 

van groep 7 gepland. Ook hier wordt gekeken of en hoe de avond georganiseerd 

kan worden. Zodra we meer weten krijgen de ouders van de kinderen van groep 7 

hierover bericht. 

 

 

Inrijverbod Antoon Coolenlaan 

Afgelopen weken hebben we gezien dat er erg weinig 

kinderen met de auto naar school gebracht worden. We 

vinden het fijn dat u lopend of op de fiets komt.  Houd dit 

ook vol, want na de zomervakantie geldt voor de Antoon 

Coolenlaan een inrijverbod op ma t/m vr 08:15 – 08:45 en 

14:45 – 15:15, om de veiligheid van kinderen die te voet en op 

de fiets naar het hoofdgebouw komen te bevorderen. De 

gemeente heeft hier een onderzoek naar gedaan en het 

blijkt dat het altijd erg druk en daardoor onveilig is. Komt u 

toch met de auto naar het hoofdgebouw? Dan moet u 

parkeren op het parkeerterrein aan de Roland Holstlaan. U werkt toch ook mee 

aan een veilige situatie rondom onze school? 

Alvast bedankt! 

  
 

 

Flyers en informatie over trainingen en activiteiten 

Wanneer u naar beneden scrolt vindt u nog wat informatie over activiteiten en 

trainingen voor kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


