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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Komende maandag gaan de scholen weer voor een gedeelte 

van start. In twee groepen (A en B) zullen we de kinderen 

verwelkomen. We zijn erg blij dat we de kinderen weer 

kunnen ontmoeten op school en dat we weer les kunnen 

geven. We zullen naast de reguliere lessen 

ook veelvuldig bezig zijn om het groepsgevoel terug te 

vinden. Zowel voor kinderen, ouders en leerkrachten zal 

het weer even schakelen en wennen zijn.  

Het is daarom belangrijk om de regels die verderop in de 

Nieuwsbrief staan zoveel mogelijk na te leven.  

 

Wij willen graag alle ouders bedanken voor de 

samenwerking van de afgelopen periode, ondanks dat we 

er nog niet zijn.  

We beseffen als school heel goed dat het geen makkelijke 

periode was/is voor iedereen en dat er veel geregeld 

moest worden om alles voor elkaar te krijgen. 

We hopen we dat we geleidelijk weer toe kunnen werken 

naar ‘normale’ omstandigheden. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 

 

 

mailto:funemint@degreiden.nl
http://www.itfunemint.degreiden.nl/


 

Groepsindeling en schooltijden:                                                              

 

Onderaan deze Nieuwsbrief vinden jullie de groepsindeling zoals die voor de eerste 

weken is vastgesteld. Er wordt lesgegeven in twee groepen. We hebben een A en een B 

groep gemaakt. We hebben rekening gehouden met broertjes en zusjes die op school 

zitten, zodat ouders niet te maken hebben met wisselende dagen. Broertjes en zusjes 

zitten of samen in groep A of in groep B.  

 

Schooltijden: 

 

Groep 1-2-3:       8.35 – 14.00 uur  

Groep 4-5-6:      8.30 – 13.55 uur 

Groep 7-8:          8.25 – 13.50 uur  

Probeer zoveel mogelijk deze tijden aan te houden! Zorg dat kinderen niet al heel vroeg 

op of rondom het plein aanwezig zijn. 

 

Ingangen/uitgangen school: 

 

Groep 1a/b-2-3  via het plein en dan via eigen buitendeur naar/uit eigen lokaal  

Groep 1c -4 -5-6  via de hoofdingang (aan de voorkant van school) 

Groep 8 via de zij-ingang bij het parkeerterrein  

Groep 7 gaat via het plein ’s ochtends in school en ’s middags via de hoofdingang eruit. 

 

Er staat een bord met aanwijzingen voor bij de school! Ook zijn juf Anneke en 

meester Jappie aanwezig op het plein. 

 

 

 

 

Kinderen van ouders in cruciale/vitale beroepen: 

 

Ouders van kinderen die moeten werken (en een cruciaal/vitaal beroep hebben) op de 

dag dat hun kinderen niet ingeroosterd zijn op school, kunnen contact opnemen met 

school om ze toch mee te laten draaien in hun groep op school. Dit moet wel, indien 

mogelijk, minimaal 2 dagen van tevoren  gemeld worden bij mij of de leerkrachten van de 

leerling. 

 

 

 

 

 

 



            

Richtlijnen RIVM en Rijksoverheid: 

 

Via onderstaande link vindt u meer informatie 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs            

 

Voor school gelden nog steeds onderstaande maatregelen:        

   

Welke maatregelen gelden tot en met 19 mei 2020? 

Het kabinet heeft besloten om de meeste huidige maatregelen te verlengen tot en met 

19 mei 2020. Gezondheidsadviezen zoals hieronder gelden dus nog steeds: 

* Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat nodig is. 

* Houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar. 

* Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest of verhoging tot 37,5 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. 

* Was uw handen, schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

 

In de week voor 19 mei 2020 beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna 

nodig is. 

 

Mocht de leerkracht vermoeden hebben dat een leerling koorts/verhoging heeft, dan 

wordt de temperatuur opgenomen. Is die boven de 37,5 graden Celsius dan wordt gebeld 

om de leerling op te halen! Dit geldt ook voor hoesten etc. 

Het is verstandig om zelf ’s ochtends bij uw kind(eren) eerst ook even de 

temperatuur op te nemen. 

 

 

 

Afspraken voor het brengen en halen van kinderen: 

 

Brengen: 

* De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Indien zij 

gebracht moeten worden, laten ouders hun kinderen alleen vanaf het parkeerterrein/of 

voor bij school naar het plein en in school gaan. 

*  ouders van kinderen van groep 1 t/m 3 brengen de kinderen bij het hek van school. De 

kinderen worden door de pleinwacht naar de klas gebracht. De buitendeur is open. 

 

Halen: 

* kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar hun fiets/auto. Ouders wachten in de auto of  

met hun fiets voor school. 

* kinderen van groep 1 t/m 3 mogen bij het hek opgewacht worden. We verwachten van 

ouders dat zij afstand houden van elkaar. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs


 

 

Regels in de klas en meenemen materialen: 

 

* Kinderen nemen hun jas en tas mee naar de klas en houden die bij zich. 

* Er wordt zo weinig mogelijk door de klas gelopen. 

* Kinderen komen niet in andere groepen, behalve kinderen die voorheen ook al lessen in 

andere groepen volgden. 

* De gymlessen bevatten weinig /tot geen contactmomenten. Het is aan de leerkracht 

zelf of hij/zij wel gymlessen geeft. 

* De leerkrachten houden waar mogelijk de 1.50 m afstand tot de leerlingen. 

* Verjaardagen worden wel in de klas gevierd, maar er mag niet getrakteerd worden. 

 

Op de dagen dat de kinderen van gr. 3 t/m 8 naar school gaan, moeten zij zeker hun 

rekenboek, werkboek, taalboek, spellingsboek, uitlegkaarten en bijbehorende schriften 

meenemen naar school. De leerkrachten geven dit zelf duidelijk aan in hun weekplanning. 

Daarin zal ook vermeld worden welke andere boeken/schriften/werkboeken mee naar 

school moeten.  

 

 

Kleuters groep 1: 

 

De kinderen van groep 1 zijn net als voorheen, vrij op de vrijdags. Een aantal ouders 

twijfelden hierover n.a.v. het toegestuurde schema van de groepsindeling. 

 

 

 

 
Vervanging bij ziekte leerkracht 

 

Mocht er een leerkracht uitvallen door ziekte of andere omstandigheden, dan zal er 

geen vervanging zijn voor desbetreffende groep en zijn de kinderen vrij van school. 

 

 

 
Schoolfruit 

 
Het EU-schoolfruit project is inmiddels afgelopen. Dit betekent dat de kinderen vanaf 

volgende week hun eigen fruit weer mee moeten nemen naar school. 

 

 

 



 

Rare tijden ook voor groep 3! 

 

12 maart waren we voor het laatst als groep bij elkaar. En of het nou toeval was 

of het heeft zo moeten zijn het was die dag afsluiting van het thema “Feest”. 

We hebben feest gevierd die dag, verkleed en wel met allemaal lekkere hapjes 

die thuis gemaakt waren zelf of in samenwerking met ouders of de hele familie. 

Kortom het was een hele gezellige, sociaal, feestelijk, allemaal met elkaar dag. 

Maar hoe bizar; na het weekend van 14 en 15 maart was de wereld opeens 

anders. Alles wat we voorheen samen deden doen we vanaf dat moment alleen of 

in een enkel geval met zijn tweeën.  

Lang leve de mail en telefoon…… waar we ooit tegen elkaar zeiden: “lis dat ding es 

oan’e kant” zijn we nu zelf schermverslaafd…  zo realiseren we ons dat er maar 

iets nodig is om alles te veranderen. 



Even een impressie 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maar wat heeft iedereen hard gewerkt thuis, kinderen maar ook de ouders, 

fantastisch! 

Het heeft niet alleen nare maar ook hele mooie dingen gebracht, meer samen als 

gezin en met elkaar dingen doen/ondernemen. Even time out in een maatschappij 

waar altijd alles moest en kon. We beseffen ons wel even wat echt belangrijk is. 

 

 

 

 

 

 

En toch we zijn heel erg blij dat we maandag weer ‘los’ kunnen, wel anders en dat 

zal moeten wennen voor zowel ouders, kinderen en leerkrachten.  Het gaat ons 

met elkaar zeker lukken! 

 

Groeten van Juf Ellen en juf Zwaantje 
 



 

Nieuwe leerlingen 

 

Vanaf komende maandag verwelkomen we ook een aantal nieuwe leerlingen in groep 1, 

namelijk Leyla Bosma en Renske Politiek. Wij wensen jullie veel plezier toe op school en 

hopen dat jullie snel jullie plekje zullen gaan vinden. 

 

 
 

 

 

* Agenda:           

  

 

* Voorlopig even geen extra activiteiten! 

 

* 11 mei:  Herstart scholen 

* 21/22 mei: Hemelvaart 

* 1/2 juni:   Pinksteren 

 

 

 

 

 
Foto’s op www.itfunemint.nl of www.facebook.com  
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Nieuwe uitdaging voor onze jeugd 
 

Bij CMV Euphonia Wommels is een groepje van jonge gestemde en ongestemde 

slagwerkers onder de naam 2 WHOM. In 2021 slaan we een nieuwe weg in en gaan we de 

uitdaging aan om met onze jeugdmuzikanten mee te doen aan de Indoor Percussion 

Contests van Colorguard Nederland (CGN). Er kan deelgenomen worden in verschillende 

klassen, zoals de Concert Classes (in concertvorm musiceren) of Marching Classes 

(musiceren inclusief choreografie). Binnen deze classes is er in sommige gevallen ook een 

onderverdeling op leeftijd. De jeugdleden zullen gaan deelnemen in de Concert Class (t/m 16 

jaar). 

Net als bij de colorguard wedstrijden, zijn er tussen januari en maart meerdere Indoor 

Percussion Contests ( of winds; blazers) door heel Nederland en deze reeks wordt 

afgesloten met de CGN Championships (finals). Op deze lange gezellige dag moet tijdens de 

prelims (voorrondes) een plek in de finals veiliggesteld worden. In de avond wordt er 

uiteindelijk gestreden om de seizoenstitel. En wie weet mogen wij die meenemen naar 

Wommels!!  

Omdat wij nog een beginnende en jeugdige groep zijn, ligt de nadruk voor ons nu op het 

ontdekken en proberen binnen dit traject, presteren zelf zal geen doel zijn. 

De instrumenten die bespeeld kunnen worden zijn bassdrum, bongo’s, timtom, bekkens, 

snare, percussie instrumenten, marimba, xylofoon, vibrafoon, buisklokken, boomwhackers 

en vele andere instrumenten.  

Om jullie een kleine indruk te geven wat Indoor Percussie Ensemble [IPE]) is wil ik jullie 

graag een voorbeeld laten zien  

Junior Concert class - Premier -  https://www.youtube.com/watch?v=rYs8C0LjJt4 

Junior IPE class - Woodi (incl. show) https://www.youtube.com/watch?v=_fuvyKtlsNQ 

Op maandag en donderdag wordt er vanaf 17.30 uur aan onze jeugd les gegeven, 

individueel en in groepsverband. De individuele lessen mogen i.v.m. het corona-virus vanaf 

heden al weer plaats vinden en zodra de omstandigheden het toelaten starten we weer met 

de lessen in groepsverband. Alle lessen staan onder leiding van Daniël Schrijver. 

Mocht je nu bijvoorbeeld synthesizer/orgel/piano/blaasinstrument spelen, dan is de overstap 

naar een melodie instrument maar klein. Je mag het altijd proberen en plezier maken met 

welk instrument dan ook staat voorop! 

Lijkt het jou leuk om mee te doen aan de wedstrijden door heel Nederland in grote volle 

sporthallen met enorm veel publiek uit binnen- en buitenland, door mee te spelen op een 

cool instrument en kans te maken op de seizoenstitel 2021? Dan zoeken wij jou! 

Voor deelname zijn er minimaal 6 personen nodig, tot ca. 16 jaar! 

Enthousiast geworden en zin gekregen om mee te spelen? Of is er gewoon wat behoefte 

aan meer informatie? Er kan contact opgenomen worden met A.Punter 0630126669 Mail: 

info@mpb-euphonia.nl  

https://www.youtube.com/watch?v=rYs8C0LjJt4
https://www.youtube.com/watch?v=_fuvyKtlsNQ
mailto:info@mpb-euphonia.nl

