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                 Extra Nieuwsbrief juni 2020 

 
Richtlijnen 8 Juni  
 
Vanuit de PO Raad zijn gisterenavond nieuwe richtlijnen gekomen rondom de 
opening van de school op 8 juni voor alle kinderen. Veel richtlijnen komen overeen 
met de afgelopen periode. We lichten de belangrijkste punten er nog eens uit: 

● Alle kinderen gaan naar school, maar blijven bij milde verkoudheidsklachten 
thuis. 

● Ouders mogen niet in de school komen. Gesprekken voeren we zoveel 
mogelijk digitaal. 

● Kinderen hoeven onderling geen 1 ½ meter afstand te houden. 
● Personeel en kinderen houden zoveel mogelijk 1 ½ meter afstand. 
● Rondleiding van nieuwe ouders gaat in beperkte vorm weer starten vanaf 2 

juni. 
● We houden onze gespreide haal- en brengtijden aan tot de zomervakantie. 

Heb je meerdere kinderen dan mogen de kinderen allemaal tegelijk de 
school in komen. 

● Alleen ouders van kleuters mogen op het schoolplein komen. Let op de 
looproute. 

● Ouders en kinderen vertrekken direct als de school uit is. 
● In overleg met de ASV start de ASV om 09.00 om de inloop nog meer te 

spreiden. 
● Personeel verzorgt de opvang tijdens de pauzes/ buitenspel. 
● We gymmen buiten. 
● We houden ons aan de hygiëne maatregelen zoals beschreven door het 

RIVM. 
● Trakteren mag in de groep. Dit mag niet is zelfgemaakt zijn. 

 
Het team bespreekt volgende week de praktische uitwerking met elkaar van de 
nieuwe en bestaande richtlijnen. 
 
Mochten er na de zomervakantie nieuwe  richtlijnen zijn dan worden jullie in de 
laatste vakantieweek van de kinderen hiervan op de hoogte gebracht. 
 



 
Chromebooks 
 
Graag alle chromebooks uiterlijk volgende week vrijdag, 5 juni, weer inleveren op 
school. Richard zal de chromebooks ontvangen en registreren. Wij maken de 
chromebooks schoon en daarna kunnen ze weer in de stamgroepen gebruikt 
worden. 
 
Studiedag 
 
Let op! Op vrijdag 19 juni is een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. Mocht je 
opvang nodig hebben dan graag aanmelden via de kinderopvang. 
 
Seksuele voorlichting bovenbouw 
 
De bovenbouw werkt de komende weken aan het project lichaam. Een onderdeel 
hiervan is: Kriebels in je buik van de Rutger Stichting. De volgende onderwerpen 
komen hierbij aan bod: Jongens en meisjes in de puberteit - over lichamelijke 
ontwikkelingen en zelfbeeld, wat is sex gericht op voortplanting en gezinsvorming, 
mannen en vrouwen in de media gericht op lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld 
en tot slot het internet, gericht op seksuele weerbaarheid.  
 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/lesmateriaal/lesmeth
ode-kriebels-je-buik/lessen-kriebels-je-buik#Groep%207 
 
Het programma kan per stamgroep iets verschillen. Er wordt gekeken naar wat 
passend is bij de kinderen in de groep. 
 
Sport- en cultuurlessen voor alle kinderen 
 
Als gevolg van de coronacrisis raken steeds meer gezinnen in de financiële 
problemen waardoor ouders sportclubs en cultuurlessen van kinderen niet meer 
kunnen betalen. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale 
ontwikkeling van kinderen. Met de campagne: “Mag ik straks ook weer meedoen?” 
laat Jeugdfonds Sport & Cultuur deze gezinnen weten dat ze een beroep op hen 
kunnen doen. 
Onze school heeft een intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hij kan bemiddelen 
tussen ouders en deze organisatie zodat ook onze kinderen kunnen (blijven) sporten 
of meedoen aan cultuurlessen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Sebas Hengst: sebas.hengst@floresonderwijs.nl 
 
Verkeersexamen 
 
Het verkeersexamen is verplaatst naar maandag 15 juni a.s. 
De kinderen kunnen ter voorbereiding op het verkeersexamen nog extra oefenen 
via de website van Veilig Verkeer Nederland, zie: https://examen.vvn.nl/oefenen.  
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Kamp augustus 2020 
 
In overleg met de MR en de bovenbouw is besloten om in augustus een alternatief 
programma aan te bieden i.p.v. het jaarlijkse kamp. Ouders van de kinderen die 
volgend jaar in de bovenbouw zitten zijn middels een brief op de hoogte gebracht.  
 
Bezetting stamgroepen 2020-2021 
 
De formatie van 2020-2021 is inmiddels door het team, de MR en het bestuur 
goedgekeurd. De ouders en kinderen van de stamgroepen waarin grote 
veranderingen plaatsvinden zijn inmiddels ook op de hoogte gebracht. De 
bezetting van de stamgroepen ziet er als volgt uit: 
 
Onderbouw 
 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Barbera Alina Alina Alina Alina 
Joke Joke Joke Joke Joke 
Lucienne Lucienne Lucienne Barbera Barbera 
 
Middenbouw 
 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Nikki Nikki Nikki Nikki Nikki  
Anke S Anke S Anke S Anke L Anke S 
Paula Paula Paula Paula Paula 
Manna Manna Annemiek Manna Manna 
Jacq B Anke L  Anke L Jacq B Jacq B 
 
Alie gaat 16 september met pensioen. Annemiek gaat volgend jaar o.a. de RT taken 
van Alie overnemen. Jacq B en Anke L zullen de nieuwe stamgroepleiders worden 
van Annemiek’s huidige stamgroep. 
 
Bovenbouw 
 
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 
Dennis Dennis Dennis Dennis Dennis 
Christian Christian Christian Christian Christian 
Jacq W Jacq W Jacq W Jacq W Jacq W 
Wilma Daniek Wilma Wilma Wilma 
Brigitte Brigitte Brigitte Daniek Daniek 
 
Jacq B gaat naar de middenbouw. Daniek Hendriks komt ons team versterken en 
zal twee dagen naast Brigitte staan en één dag naast Wilma. Daniek zal zich 
binnenkort voorstellen. 
 



Alle groepen blijven aankomend schooljaar op dezelfde locatie. Er hoeft geen 
groep intern te verhuizen. 
 


