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Aan de ouders/verzorgers,   

 

Vorige week tijdens de persconferentie van premier Rutte 

werd bekend gemaakt dat de scholen op maandag 8 juni 

weer volledig open kunnen met in acht neming van de 

regels zoals ze zijn opgesteld door het RIVM.  

Dit betekent dat we de laatste paar weken van het 

schooljaar toch met hele groepen af kunnen sluiten. 

Zowel voor kinderen als leerkrachten is dit erg prettig. 

Verderop in de Nieuwsbrief staat meer informatie. 

 

De komende twee weken gaan we het in de groepen 

hebben over het thema ‘Protesteren’.  

Als je van mening bent dat dingen niet goed gaan, dat er 

onrecht gebeurt, dan mag je protest aantekenen. Daar 

heb je recht op, zo is dat geregeld. Althans in een vrije 

democratie zoals bij ons. 

 

Het protesteren  zit de mens in het bloed, ook al werd het 

‘Ja, maar…!’ van het kind lange tijd niet op prijs gesteld. 

Kinderen behoorden braaf en volgzaam te zijn en daar 

past geen tegensputteren bij, laat staan een protest. 

Tegenwoordig willen we graag dat kinderen mondig worden 

en dat betekent ook: je kunnen uiten wanneer je het 

ergens niet mee eens bent. Een vaardigheid die soms 

geleerd moet worden. Bijvoorbeeld bij de Kanjertraining. 

 

In dit thema ontdekken de kinderen dat protesteren  

méér is dan alleen maar koppig “Nee!’ roepen. Ze zien hoe 

verzet soms niet alleen een recht maar ook een plicht kan 

zijn, omdat er onrecht gebeurt dat niet zwijgend 

geaccepteerd kan worden. Ze denken na over hoe ze zelf 

op een goede manier kunnen aangeven dat ze het ergens 

niet mee eens zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jappie Groeneveld 

 

mailto:funemint@degreiden.nl
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Vanaf maandag 8 juni: 

 

Zoals al eerder aangegeven starten we op maandag 8 juni weer met alle leerlingen op 

school. Daarbij hanteren we dezelfde regels van het RIVM die al golden. 

 

Maatregelen om verspreiding te voorkomen 

- Was vaak je handen. 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

- Schud geen handen. 

- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen (geldt niet voor kinderen). 

 

Ben je ziek? 

Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar school. 

 

Schooltijden: 

De tijden van het in- en uitgaan blijven tot de zomervakantie in ieder geval hetzelfde.  

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

Groep 8 via de zij-ingang bij het parkeerterrein. 

 

De kinderen spelen alleen buiten met hun eigen groep. 

 

Afspraken brengen en halen: 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 

• Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 

• De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

                                                                          

 

 

 



            

Planningsvergadering 22 juni: 

 

Op maandag 22 juni hebben we de studiedag/planningsvergadering voor het komende 

schooljaar. De kinderen zijn dan vrij. Tevens gebruiken we deze dag ook voor de 

overdracht van de leerlingen naar de volgende leerkrachten. 

 
 

  

 

Laatste schooldag: 

 

Op donderdag 2 juli is de laatste schooldag. Deze schooldag zal in tegenstelling tot de 

andere jaren niet gezamenlijk afgesloten worden, maar per groep apart.  

We gaan dit koppelen aan de juffen- en meesterdag. 

 

 
 

 

 

Schoolfotograaf: 

 

Op woensdag 24 juni zal de schoolfotograaf komen voor het maken van groepsfoto’s van 

alle groepen. Dit zal als het kan buiten gebeuren. 

 

 
 

 



 

Nijntje beweegprogramma kleutergroepen: 

 

Op woensdag 17 juni zullen de kinderen van groep 1 en 2 hun diplomering van het Nijntje 

beweegprogramma hebben. Helaas mogen er dit jaar geen ouders/pakes/beppes bij 

aanwezig zijn. We zullen zoveel mogelijk foto’s maken en deze delen via onze website. 

U krijgt bericht wanneer ze online staan.       

 
 

 

 
Insmeren kinderen: 

 
Nu het mooie weer eraan komt, is het goed om de kinderen ’s ochtends, voor ze naar 

school gaan, thuis al even goed in te smeren met zonnebrand. Dit kan namelijk  

vervelende situaties voorkomen! We hebben ook een aantal parasols, in overleg met de 

ouderraad, voor op het plein aangeschaft. 

 

 
 

 

 

* Agenda:           

  

 
* Voorlopig even geen extra activiteiten! 

 

* 1/2 juni:        Pinksteren (maandag en dinsdag vrij) 

* 8 juni:           Starten met volledige groepen 

* 22 juni:          Planningsvergadering—kinderen vrij! 

* 24 juni:          Schoolfotograaf voor groepsfoto’s 

* 30 juni:          Afscheid groep 8 

* 2 juli:            Laatste schooldag 

 
Foto’s op www.itfunemint.nl of www.facebook.com 
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