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Beste ouders en verzorgers, 

Wat hebben we een fijne week gehad met de nieuwe speeltoestellen op het plein en het nieuwe 

meubilair. In deze nieuwsbrief praat ik u bij over: 

• Het Nationaal Plan Onderwijs 

• Schoolzwemmen voor de groep 4 tot en 8 

• Scheiding van groepen 

• Einde van het schooljaar 

NPO 

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen is er voor de komende twee schooljaren extra 

ondersteuning beschikbaar gemaakt vanuit het ministerie van onderwijs. Het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) zullen ook wij kunnen inzetten als gevolg van de schoolsluiting door corona. Het 

precieze menu is vorige week beschikbaar geworden voor scholen en wij gaan met het team kijken 

welke interventies het meest passend zijn bij onze school. We kijken wat leerlingen en leerkrachten 

nodig hebben en we maken hiervoor een schoolscan. We analyseren de sociaal emotionele 

ontwikkelingen van de leerlingen en de resultaten. Op de studiedag van 31 mei zullen we hier ook als 

team samen naar kijken. Op een later moment deel ik deze informatie met de MR. 

De formatie en de groepsindeling voor het komende schooljaar hangt met dit NPO samen. Zodra we 

het plaatje rond hebben zullen we u zo spoedig mogelijk informeren. We zijn wel erg blij met de 

extra mogelijkheden die dit plan gaat bieden. 

Schoolzwemmen 

Vanaf woensdag 26 mei gaat er weer gezwommen worden door de groep 4 tot en 8. Op het moment 

van het verschijnen van deze nieuwsbrief is de precieze invulling nog niet bekend. Het zou kunnen 

zijn dat niet alle groepen in de eerste week kunnen beginnen met schoolzwemmen. Via Parro 

ontvangt u meer informatie van de groepsleerkrachten. Er komt één gymmoment in de week te 

vervallen, ook dat hoort u via Parro.  

Scheiding van groepen 

In de afgelopen periode, vanaf de opening van de scholen, hebben we de groepen gescheiden 

gehouden vanwege corona. Nu de maatregelen weer wat worden versoepeld en juf Amely ook weer 

ingezet moet worden op andere scholen binnen onze stichting, gaan we geleidelijk weer meer 

groepen samenvoegen in de situatie van voor de schoolsluiting. Dit betekent dat we kinderen met 

meer groepen tegelijk weer laten buiten spelen zodat de collega’s in toerbeurten ook een pauze 

kunnen hebben tijdens de werkdagen. Ook zullen groep 7 en 8 weer worden gecombineerd en groep 



3 en 4 op de donderdagmiddag samen gymmen. Veel van onze kinderen komen al met elkaar in 

aanraking bij sporten en de buitenschoolse opvang. Voor de sociale omgang willen we met de 

kinderen graag weer terug naar een meer normale situatie. Natuurlijk houden we de hygiëne 

maatregelen wel in acht. Voor ons als volwassenen verandert er voor als nog niets.  

Einde schooljaar 

De komende periode is het laatste blok tot aan de zomervakantie. Voor de kinderen van groep 8 een 

spannende periode. Net als vorige jaar proberen we ook dit jaar, binnen alle coronamaatregelen, er 

een bijzondere periode voor de kinderen van te maken. De eerste repetities voor de musical zijn al 

gestart. We wachten nog op de uitslag van de eindtoets. 

 

Er volgt nog een citoperiode (groep 3 tot en met 7) en de afsluitende ronde met LOL gesprekken voor 

alle groepen. Ik voorzie nu dat deze gesprekken nog digitaal plaatsvinden. Deze gesprekken worden 

gepland in week 26. 

 

De komende periode zal de school nog aan de buitenkant worden schoolgemaakt. Schilders gaan 

onze school van binnen schilderen. De gemeente gaat binnenkort tegels aan de achterkant van het 

schoolplein opnieuw leggen, zodat het weer recht komt te liggen. 

Geheugensteuntje:  

Maandag 31 mei is de volgende studiedag. De kinderen zijn dan vrij. Wij evalueren dan het schooljaar 

en kijken vooruit naar het nieuwe schooljaar. We houden u op de hoogte. 

Fijn pinksterweekend 

Namens het team wensen ik de kinderen en u een fijn pinksterweekend toe. 

Op dinsdag 25 mei zien we elkaar weer! 

Vriendelijke groet 

Marijke Moen 

 

 


