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      Nieuwsbrief juni 2020 
Beste allemaal, 
 
We zijn weer begonnen. Na een lange periode thuis zijn wij heel blij dat we bijna alle 
kinderen weer op school mochten verwelkomen. Het blijft ook nu een rare periode. 
Maar wat doen jullie het allemaal goed. We hebben gemerkt dat alle kinderen en 
ouders heel hard gewerkt hebben. Onze complimenten.  
In de groepen besteden we in deze periode extra aandacht aan hoe kinderen zich 
voelen. De onderbouw is bijvoorbeeld gestart met het project gevoelens. We 
bespreken, in alle bouwen, met de kinderen hoe het thuis gaat om zo , waar nodig, 
hulp te kunnen bieden. Dit is ook belangrijk opdat kinderen een plek hebben om zich te 
uiten en ervaringen met elkaar kunnen delen. 
 
Persconferentie 19 mei jl. 
 
Zoals het er nu uitziet zullen alle kinderen per 8 juni weer naar school gaan, mits er geen 
verandering komt in de regelgeving. Zodra wij weten wat de aanvullende maatregelen 
zijn en welke stappen wij verder moeten ondernemen zullen wij jullie op de hoogte 
brengen. 
Dit betekent dat het huidige rooster en tijden voortgezet wordt tot 8 juni.  
Ouders die meerdere kinderen hebben mogen wel alle kinderen op dezelfde tijd op 
school brengen. Heb je bijvoorbeeld een kind in de middenbouw en bovenbouw? Dan 
mag het kind van de bovenbouw alvast in de groep een boek gaan lezen.  
 
Verder blijft het belangrijk om goed de handen te wassen. Goed smeren met 
handcrème of vaseline helpt bij droge handen. 
 
OnderWIJStuin onderhoud 
 
In de afgelopen tijden is de tuin (spontaan) door ouders goed bijgehouden. We laten 
dit keer de gemeentelijke tuinman het groot onderhoud uitvoeren. 
 
Picknickbanken onderWIJStuin 
 
Van de opbrengst van het zomerfeest van afgelopen schooljaar worden o.a. drie 
nieuwe picknickbanken gekocht voor in de onderWIJStuin.  
 
Verslag/gespreksweek/toetsen 
 
In juni 2020 krijgen alleen de 2de en 5de jaars kinderen die naar een volgende bouw 
gaan een gesprek. Daarnaast zijn er gesprekken met ouders van kinderen die extra 
zorg nodig hebben. 
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Zoals jullie weten zijn de toetsen die normaal gesproken in juni plaatsvinden 
verschoven. We moeten deze toetsen voor 1 oktober afgenomen hebben. 
In oktober 2020 krijgen alle ouders een gesprek over de voortgang van jullie kinderen. 
De gesprekken van juni 2020 komen dus verder te vervallen. 
 
Voor de zomervakantie krijgen de kinderen i.p.v het verslag  een kindschets van de 
stamgroepleider en  in de midden- en bovenbouw blikken de kinderen ook terug op de 
afgelopen periode. In de onderbouw wordt PRAVOO zover mogelijk ingevuld en 
maken de kinderen een ‘dit ben ik’ tekening. 
 
Ouderbijdrage 2019-2020 
 
Van de ouderbijdrage worden vele activiteiten georganiseerd waaronder het 
schoolreisje. Dit is het ene jaar bosspel/sportdag en het andere jaar een schoolreisje 
met de bus. Aangezien we dit jaar niet op schoolreisje gaan is in overleg met de MR 
besloten dat we aankomend schooljaar allemaal met de bus weggaan.  
 
Eindviering 8e jaars 
 
De 8ste jaars sluiten de schoolperiode op een andere manier af dan anders. Ouders en 
kinderen zijn inmiddels op de hoogte gebracht.  

● De 8ste jaars zullen het eindlied samen instuderen en dit wordt opgenomen. 
● Stef uit de stamgroep van Jacq W zal een korte film maken waaraan alle 8ste 

jaars een bijdrage aan zullen leveren. 
● De 8ste jaars krijgen een boek waaraan alle kinderen een bijdrage leveren. 
● Er zal een picknick plaatsvinden met de 8ste jaars en de stamgroepleiding. 
● Indien mogelijk, zullen we met de 8ste jaars en ouders een borrel op 1 ½ meter 

afstand organiseren.  
 

Kamp 2020-2021   
 
De bovenbouw is druk bezig met het bekijken wat de mogelijkheden zijn rondom het 
kamp van augustus 2020. Hierover volgt zeer spoedig een brief naar alle ouders van de 
bovenbouw en kinderen die naar naar de bovenbouw gaan. 
 
 
Schoolactiviteiten die dit schooljaar niet doorgaan: 
 

● Oudertoneel en dansfeest 12 juni 
● Inschrijven verslagweek 15 en 17 juni 
● Middenbouw schoolvoetbal 17 juni 
● Verslagweek 29 juni - 2 juli 
● Zomerfeest 26 juni 
● Oogstfeest 26 juni 
● Schoolreisjes (OB + MB 28 mei en BB geplande sportdag Papendal) 

 
Ondernemend Heijenoord 
 

 
Deze periode brengt ons ook mooie ontwikkelingen. Zo is Siep 
(stamgroep Jacqueline) flink bezig geweest met zijn passie voor 
bakken.  Siep heeft afgelopen dinsdag 60 broodjes en Flapjacks 
gebakken voor het hele team van de Heijenoordschool. Het was 
werkelijk heerlijk!  
 



 


