NIEUWSBRIEF DE WEGWIJZER
Mei 2020
________________________________________________________________________________

Extra nieuwsbrief
De afgelopen weken hebben jullie veelvuldig een extra nieuwsbrief van ons
ontvangen. We vinden het fijn om te merken dat iedereen de mail goed in de
gaten houdt en leest. Na deze brief zal er al snel weer eentje volgen. De laatste
weken zijn er veel veranderingen waarover we jullie moeten informeren.

Week 2 juni – 5 juni
Aangezien we vanaf 8 juni weer allemaal naar school mogen, zullen we nog
een week volgens de indeling van de afgelopen weken naar school gaan.
Maandag 1 juni zijn alle leerlingen vrij i.v.m. tweede Pinksterdag.

Onderwijs vanaf 8 juni
We hebben te maken met maatregelen door het coronavirus en met de versoepelingen die
nog kunnen plaatsvinden. Hoe we het onderwijs precies vorm moeten gaan geven is
nog niet helemaal duidelijk. Hierover moeten we nog de verdere richtlijnen ontvangen en
overleggen vinden deze week plaats. Hier zullen wij u z.s.m. verder over informeren.

Planning
Graag willen we in deze extra nieuwsbrief kijken naar de activiteiten van de resterende
periode tot de zomervakantie.
Activiteit
Communie
Avond4daagse
Studiedag
Rapport mee

Datum
7 juni
9-13 juni
Donderdag
11 juni
Maandag
22 juni

Oudergesprekken

Dinsdag 23
en woensdag
24 juni

Ouderbedank
Musical groep 8

24 juni
1 juli
O.v.b.

OR

Maandag 15
juni
29 juni-3 juli

Laatste
schoolweek

Besluit
Deze wordt verplaatst tot in ieder geval na de zomervakantie.
Gaat helaas niet door.
Studiedag gaat door en de leerlingen zijn deze dag allemaal vrij.
Rapporten gaan wel mee. We zullen geen rapport meegeven met
cijfers en resultaten; we werken aan een rapport dat recht doet aan
de bijzondere periode die we samen beleefd hebben en nog steeds
doormaken. Wij zouden ook graag ons educatieve partners, ouders
verzorgers dus , willen betrekken bij de beoordeling.
De oudergesprekken zullen wel gepland gaan worden, maar
mogelijk zullen de gesprekken middels de digitale weg gaan
plaatsvinden. De data zullen hierdoor mogelijk ook aangepast
worden. We houden hiervan op de hoogte.
Deze gaat helaas niet door.
I.v.m. de verwachte versoepeling van de regels zijn we op de
achtergrond druk aan het werk om te kijken hoe we hieraan toch
een invulling kunnen geven. Dit zal in kleine vorm maar hopelijk
toch bijzonder zijn. Zodra er meer duidelijkheid is dan zal dit
gecommuniceerd worden door de groepsleerkracht met de ouders
van de leerlingen van groep 8.
Onder voorbehoud.
Juf Betsy gaat na dit schooljaar met pensioen. De laatste week
gaan we gebruiken om afscheid van haar te nemen. Verdere
informatie volgt.
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