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We mogen weer open! 
U heeft het ongetwijfeld al gehoord of gelezen: we mogen vanaf maandag 11 mei weer met een 
halve bezetting open! Hier zijn we blij mee, want open mogen betekent weer persoonlijk les mogen 
geven en persoonlijk contact met de kinderen. Dit vinden we superfijn! Tegelijkertijd is open mogen 
ook spannend, want hoe krijgen we tijdig alles zo geregeld dat we het fysieke onderwijs ook veilig en 
goed georganiseerd vorm kunnen geven.  
 
Om een en ander te realiseren, zijn we inmiddels druk bezig met het volgende: 

 het maken van een rooster waarin alle kinderen weer voor 50% naar school kunnen, zodat u 
duidelijkheid heeft en hier rekening mee kunt houden 

 het opstellen van gedragsregels  

 het opstellen van een hygiëneprotocol  

 het treffen van de nodige voorbereidingen voor de concretisering van het bovenstaande (denk 
bijvoorbeeld aan de aanschaf van afstandsmarkering, zeep, handdoekjes en 
schoonmaakmaterialen). 
 

We proberen u het onderwijsrooster zo snel mogelijk toe te sturen, maar dit kan even duren want 
we willen met zorg bekijken hoe we de dagen gaan inplannen en wanneer we welke kinderen 
inroosteren. Als we daar uit zijn, is nog instemming van de medezeggenschapsraad nodig. We vragen 
u daarom nog even geduld te hebben, uiterlijk tot maandag 4 mei. Eén ding is al wel zeker: we willen 
straks zo min mogelijk volwassenen in school hebben. Dit betekent voorlopig nog geen (hulp)ouders 
en overblijfkrachten de school in. We gaan er van uit dat u hier begrip voor heeft! 
 
Aan kinderen uit risicogroepen of met een ouder, broertje of zusje in één van de risicogroepen willen 
we graag maatwerk bieden. Om dit te kunnen doen, is het voor ons van belangrijk om te weten of uw 
kind hiervoor in aanmerking komt. Dus mocht uw kind tot de risicogroepen behoren of een ouder, 
broertje of zusje in één van de risicogroepen hebben, dan vragen we u dit uiterlijk deze week aan de 
leerkracht(en) van uw kind door te geven. Dan gaan we bekijken hoe we aan het maatwerk voor uw 
kind(eren) invulling kunnen geven. 
 

Mutaties leerlingen 
We hebben er in groep 1/2a alweer een nieuwe leerling bij: Milli. Milli heeft door de schoolsluiting 
helaas nog niet bij ons kunnen wennen, maar dit gaat zeker nog goedkomen. Alvast van harte 
welkom en een hele fijne tijd bij ons Milli! Zodra de school open is, plaatsen we nog een foto van je 
in onze nieuwsbrief (tenminste als we daar toestemming van je ouders voor krijgen). 

 
Afgelastingen 
Helaas zijn opnieuw enkele activiteiten verzet of afgelast.  
 
Zo stond voor woensdag 13 mei en donderdag 14 mei de schoolfotograaf gepland, maar schoolfoto’s 
maken in de eerste week van de heropening en met een halve bezetting is niet reëel. We hebben de 
komst van de schoolfotograaf daarom voorlopig uitgesteld tot na 1 juni. we laten u later nog weten 
of de komst op een later moment in het schooljaar wel mogelijk is. 
 



Verder gaat voor groep 8 op donderdag 14 mei de komst van de Spacebuzz niet door. De SpaceBuzz 
is van ruimtevaartorganisatie ESA en een initiatief van André Kuipers. Het is een ruim vijftien meter 
lang raketvoertuig, voorzien van de nieuwste virtual reality en augmented reality technologieën. Aan 
boord van de SpaceBuzz kunnen kinderen het overvieweffect ervaren. Ze maken een levensechte reis 
naar de ruimte, waar ze de aarde door de ogen van een astronaut zien. Van de lancering tot de 
spectaculaire landing. Meester Mark had de komst van de Spacebuzz geregeld als een  
spetterende opening van het thema van Blink. Alles was geregeld: de vergunningen van de 
gemeente, een aggregaat en speciale tijden bij de schoolfotograaf. Groep 8 zou ook een uitgebreid 
onderwijsprogramma van ESA gaan doorlopen. Maar helaas… 
 

Ook de voor vrijdag 12 juni geplande Sportolympiade voor de groepen 6 en 7 gaat niet door.  
 
Daarnaast is ook de voor vrijdag 12 juni geplande Brug naar de brugklasdag voor groep 8 helaas 
afgelast. Onze wijkmanager Ronnie van Gaal is wel bereid om op die dag een gedeelte van het 
programma in een kleinere setting per school te organiseren. Voor zover mogelijk, maken we graag 
van deze mogelijkheid gebruik. Verdere informatie volgt! 
 
 
NIEUWS VAN BUITEN 

Kinderen en volwassenen kunnen bij Main Music School met 10% korting een online muziekles 
boeken. Ook zonder lesabonnement is het mogelijk om een 'losse' muziekles te boeken. Dit kan via de 

volgende link: boek met 10% korting een online muziekles .  
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