
Mededelingen 
School tot 1 juni 
Iedereen is weer gestart en wat is het fijn om iedereen weer te zien!  
Het brengen en halen gaat erg goed en ook binnen de school is het rustig en wordt er goed aan alle 
afspraken gehouden. 
De planning van de groepen en de dagen is tot 1 juni. Op dit moment weten wij ook nog niet hoe het 
verder gaat na 1 juni. Blijft het op deze wijze of mogen alle kinderen dan weer allemaal tegelijk naar 
school? We zullen het nog even moeten afwachten. Zodra er meer bekend is, laten we dit natuurlijk 
weten.  
 
Gym  
De gewone gymlessen in de gymzaal kunnen nog niet plaatsvinden, maar meester Arjan komt wel de 
pleinlessen geven! Meester Arjan komt op woensdag en donderdag, zodat iedere groep in ieder 
geval 1 keer pleingym heeft. Op vrijdag is meester Arjan er ook, dan helpt hij in de pauzes en gaan 
groep 3 en 4 nog extra bewegen. Willen jullie op deze dagen weer goede schoenen aantrekken of 
meenemen? Op bijvoorbeeld slippers, is gymmen niet zo veilig.  
 
Nieuwe MR leden! 
In april hebben we 2 vacatures kenbaar gemaakt binnen de MR. Er hebben zich precies voldoende 
ouders gemeld, waardoor er geen verkiezing hoeft plaats te vinden en wij de vacatures wel hebben 
gevuld. De nieuwe MR leden zijn: 

• Celine Rutgerink. Zij is de moeder van Floor in groep 2 en van Bente (bijna 4 jaar). 

• Petra Regnery. Zij is de moeder van Pim in groep 5 en Lot in groep 1. 
Olaf Kornegoor blijft in de MR en zal het voorzitterschap van Susanne Bomer overnemen.  
We heten Celine en Petra van harte welkom in de MR en wensen hen een hele fijne tijd! 
 
GMR leden 
 De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) gaat in een vernieuwde vorm en is hiervoor 
op zoek naar ouders en leerkrachten. In de bijlage vindt u een flyer waarin u alle informatie over de 
GMR en het lidmaatschap kunt vinden.  
 
Hoofdluiscontrole 
Vanwege de Corona-maatregelen is hoofdluiscontrole op school niet mogelijk. We willen u dan ook 
vragen zelf uw kind(eren) extra te controleren. Indien u meer informatie over het zelf controleren en 
behandelen wilt, kunt u dit via de volgende link vinden:   
https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen 
 
Schoolzwemmen groep 5 
Op 25 mei stond er nog schoolzwemmen gepland. Deze les gaat niet door. De kinderen van groep A 
zijn deze maandag gewoon de hele dag op school.  

https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen


Maandkalender 

mei 2020 
maandag 11 Weer naar school voor groep A! 

dinsdag 12 Weer naar school voor groep B! 

woensdag 13 Groep A 
Pleingym 

donderdag 14 Groep B 
Pleingym 

vrijdag 15 Groep B 

 

maandag 18 Groep A 

dinsdag 19 Groep B 

woensdag 20 Groep A 
Pleingym 

donderdag 21 Hemelvaart 
vrijdag 22 Vrij 

 

maandag 25 Groep A 

dinsdag 26 Groep B 
woensdag 27 Groep A 

Pleingym 

donderdag 28 Groep B 
Pleingym 

vrijdag 29 Groep A 

  
 


