
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nieuwsbrief IKC De Doornick nummer 6,schooljaar 2019-2020 

Agenda 

 

mei   

11  Weer naar school 

12  Luizenpluis brigade bezocht de groepen niet i.v.m. naleven van het protocol 

coronavirus 

Geen ouders in school is de richtlijn. 

In verband met alle richtlijnen gaat het luizenpluizen niet door. 

Probeer uw kind zo goed mogelijk zelf te controleren en laat het aan ons weten 

als uw kind luizen heeft dan kunnen wij verder actie ondernemen. 

 

15  Nieuwsbrief 6 

17  Dorethea en juf Ingrid zijn jarig 

20  Studiedag groep 1 t/m 8 zijn vrij 

21 en 22  Hemelvaart-vakantie 

juni   

1  2e Pinksterdag vrij 

9  Juf Maria jarig 

12  Studiedag onderbouw gr 1 t/m 4 vrij 

22 t/m 25  Ouders schrijven in voor leerling-ouders-leerkrachtgesprek, info-brief per mail 

26  Rapport 2 gaat mee naar huis in de groepen 3 t/m 8 

eerste rapport  gaat mee naar huis in groep 2 

29 t/m 2 

juli 

De leerling-ouder-leerkracht gesprekken vinden digitaal plaats. U wordt op de 

ingeschreven tijd gebeld door de leerkracht. 

29 en 30  Kamp groep 8 kan niet doorgaan i.v.m. corona protocol 

juli   

3  nieuwsbrief 7 

 
In deze nieuwsbrief leest u over: 
 
〜 vanuit de schoolbieb: voor opa’s en oma’s 
〜 planning toetsen cito lovs + rapport en leerling-ouder-leerkracht gesprek 
〜 regels, afspraken en rooster vanaf 11 mei 
〜 rookvrije schoolterreinen besluit 
〜 laatste schoolweek 
〜 vakantierooster schooljaar 2020/2021 
〜 Nieuws van Gijsje & Doortje 
〜 BSO nieuws 
〜 Sjors Sportief:  zie bijlage  
 



Vanuit de schoolbieb: voor opa’s en oma’s 
 
Versjes om voor te lezen aan opa of oma, als je toch even met hen belt……... 
 

Lieve opa 
 
Opa staat voor het raam. 
Hij trekt een gek gezicht. 
Hij knijpt zijn ogen dicht 
en geeft zoentjes op het glas. 
 
Ik maak een lange neus 
en blaas mijn wangen bol. 
We maken samen lol. 
Ik ren over het gras. 
 
Ik pluk een madeliefje, 
dat wordt mijn liefdesbriefje. 
Met groetjes en een kus 
gooi ik het bij opa in de bus. 
 
Mieke van Hooft 
 

 

Schilderij voor oma 
 
Ik schilder het weiland 
met de dansende koeien 
 
en de drinkende paarden 
in een zomervallei 
 
ik schilder de zee 
met de pratende golven 
 
het duin met konijnen 
en meeuwen erbij 
 
ik zit voor het raam 
en ik denk aan mijn oma 
 
ze mag geen bezoek 
dus ik kan haar niet zien 
 
ik schilder gewoon 
al haar lievelingsdromen 
 
dan kan zij die strakjes 
ook allemaal zien. 
 
Johanna Kruit 
 
 

 
 

Planning toetsen cito lovs + rapport +  leerling-ouder-leerkracht gesprek 
 
De afname van de Cito leerlingvolgsysteem toetsen vinden aan het eind van het schooljaar 
plaats in week 25 en 26. 
Op vrijdag 26 juni krijgen de kinderen uit de groepen 2 t/m 8 hun rapport. 
Ook in deze week 26 krijgen de ouders weer een informatiebrief over het inschrijven voor de 
leerling-ouder-leerkracht gesprekken. De ouders hebben dan het weekend van 27 en 28 juni 
de tijd om stil te staan bij het rapport en evt. vragen al in het achterhoofd te hebben. 
In week 27 houden we de gesprekken digitaal. We conformeren ons ook hierbij aan de 
corona richtlijnen. De leerkracht belt u dan op de door u ingeschreven tijd. Zorgt u ervoor dat 
uw kind ook aanwezig is tijdens het gesprekje?  
 
 



Regels, afspraken en rooster vanaf 11 mei 
 
Na overleg met het team en de IKC Raad komen we tot de volgende regels en afspraken. 
 
Halen/ brengen en Ingangen 
Ouders mogen niet op het plein komen en ook het schoolgebouw niet in. Zorgt u ervoor dat 
u op de parkeerplaats en bij de poort 1 ½ meter afstand in acht neemt. 
Om zoveel mogelijk contact te voorkomen hebben we de onderstaande indeling gemaakt; 
-Leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan bij aankomst op school direct naar binnen, naar hun klas 
-Leerlingen van groep 1/2 worden door de juf opgevangen bij de poort van groep 1/2 
-Leerlingen van groep 6/7 en 7/8 zijn om 8.15 uur welkom en gaan via de deur van het 
lokaal van Roy naar binnen 
-Leerlingen van groep 5/6 en groep 4/5 zijn om 8.25 uur welkom en gaan via de hoofdingang 
naar hun klas 
-Leerlingen van groep 1/2 en 3 zijn vanaf 8.25 uur welkom via de poort bij de kleuteringang, 
hier wacht de leerkracht de kinderen op om samen naar binnen te gaan 
-De pleinwacht is op het schoolplein aanwezig 
 
Looproutes 
-In de gangen en klassen worden looproutes aangegeven om zoveel mogelijk afstand te 
bewaren en er werken geen leerlingen in de gang voor de klaslokalen 
-in de klassen wordt afstand gecreëerd tussen de werkplekken  
 
Hygiëne  
-In de meivakantie wordt er extra schoongemaakt 
-Er komen papieren handdoeken en handzeeppompjes op de toiletten 
-In de klassen komt desinfecterende handzeep/gel 
-Voor de OB groepen komen er dozen met tissues 
-Meerdere keren per dag worden deurklinken afgenomen 
-De tafels worden dagelijks gereinigd 
-We letten extra op dat de handen gewassen worden na toiletgebruik en dat er geen 
leerlingen tegelijk in het toiletblok zijn 
 
Klachten 
hier volgen we de adviezen van de RIVM 
-Kinderen met klachten als keelpijn, niezen, verkoudheid, hoesten, koorts moeten thuis 
blijven! 
-Als kinderen gedurende de schooldag klachten vertonen wordt u gebeld en moet u uw kind 
ophalen 
-Als leerkrachten klachten hebben komen ze niet naar school 
 
Onderwijsaanbod en huiswerk 
-De focus ligt op de vakken lezen, rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen 



-Voor de dagen dat de leerling thuis is wordt aan het einde van de lesdag huiswerk 
meegegeven. Dit is verwerkingsstof en is dus anders dan het werk wat in de lespakketten 
heeft gezeten. 
-Vanaf de eerste lesdag gaan we aan de slag met passende instructie en hebben we oog 
voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen zoals angst, verdriet en verlies 
-De boeken en schriften moeten op de eerste lesdag terug naar school 
 
Pauzetijden  
-De ochtendpauze wordt onderverdeeld in BB 10.00 tot 10.15 en OB 10.15-10.30 uur ook 
hierbij wordt gebruik gemaakt van gescheiden ingangen en looproutes 
-De middagpauze was al onderverdeeld in BB en OB en dat blijft zoals het was met 
inachtneming van gescheiden ingangen en looproutes 
 
Activiteiten aan het einde van het schooljaar 
-Juffendag voor de kleuters, campingdag voor de hele school en kamp voor groep 8 gaan 
niet door zoals we vanuit andere jaren gewend zijn. Voor deze activiteiten komt er een 
alternatief programma. Omdat we wel recht willen doen aan de verwachtingen van 
leerlingen. 
-Het oefenen voor de musical voor groep 8 gaat door maar ook hier wordt nagedacht over 
een alternatief afhankelijk van de voorschriften. 
 
Planning 
-De toetsen worden afgenomen in week 25 en 26 
-Het rapport gaat mee op 26 juni 
-In week 27 krijgt u een uitnodiging voor een digitaal oudergesprek en ook de 
adviesgesprekken voor groep 7 worden in week 27 digitaal gevoerd 
 
Noodopvang 
-Voor de kinderen van ouders in cruciale beroepen blijft er naast de lesdagen de 
noodopvang bestaan 
-Onze onderwijsassistenten zullen de opvang verzorgen 
-We gaan er vanuit dat de kinderen die voor de meivakantie van de opvang gebruik hebben 
gemaakt dat in de opstart weken dat ook zullen doen. Wordt dat anders kunt u dat melden. 
 
 
 
VSO en BSO 
-Als u gebruik wilt maken van deze voorzieningen moet u contact opnemen met de 
organisatie voor deze opvang zoals u gewend bent 
 
 
Deze eerste brief is behoorlijk lang geworden. Vanuit transparante communicatie is dat 
nodig in de opstartfase die 7 dagen duurt. 
 
We kunnen een heleboel vooraf bedenken en regelen. Voor de onverwachte situaties kiezen 
we de beste oplossing. We vertrouwen hierbij op ons gezonde verstand. 



Ik doe een oproep aan u allemaal om de regels en afspraken aan te houden. Vooral bij het 
brengen en halen van de kinderen doe ik een beroep op u om de 1 ½  m regel in acht te 
nemen. 
 
Het is voor iedereen een nieuwe situatie en die is best spannend. Voor iedereen, kind of 
volwassene, staat de veiligheid voorop. Als we veiligheid in het oog houden, ben ik er van 
overtuigd dat we met elkaar een goede opstart kunnen maken. 
 
 
 
Leerlingen gaan naar school op onderstaande dagen;  
  

uitgangspunten -leerprogramma en lesdoelen 
-zoveel mogelijk kinderen uit 1 gezin op dezelfde dag naar school; helaas is dat niet voor alle gezinnen 
gelukt 
-noodopvang voor leerlingen van ouders in cruciale beroepen blijft op niet lesdagen beschikbaar 
-aansluiting bij BSO 

 

 
ma 11 mei groep 2 

groep 3a 
groep 5 van 4/5 
groep 6 van 5/6 
groep 6 van 6/7 
groep 7 van 7/8 

Ineke k. 
Mieke  
Angelique 
Esmee 
Femma 
Caroline 

hele periode Sanne en of Roy 
noodopvang voor leerlingen van 
ouders in cruciale beroepen op de 
dagen als de leerlingen niet 
ingepland staan voor lesdagen 

di 12 mei groep 1 
groep 3b 
groep 4 van 4/5 
groep 5 van 5/6 
groep 7 van 6/7  
groep 8 van 7/8 

Ineke k. 
Mieke  
Angelique 
Esmee 
Femma 
Caroline 

 

woe 13 
mei 

groep 2 
groep 3a 
groep 5 van 4/5 
groep 6 van 5/6 
groep 6 van 6/7 
groep 7 van 7/8 

Ineke k. 
Mieke  
Angelique/ Maria 
Esmee 
Femma 
Caroline 

 

do 14 mei groep 1 
groep 3b 
groep 4 van 4/5  
groep 5 van 5/6 
groep 7 van 6/7 
groep 8 van 7/8 

Ineke 
Hanny 
Maria 
Esmee 
Femma 
Caroline 

 

vrij  15 
mei 

ochtend groep 2 
ochtend groep 3a 
groep 5 van 4/5 
groep 6 van 5/6 
groep 6 van 6/7 
groep 7 van 7/8 

Ingrid 
Hanny 
Maria 
Esmee 
Femma 
Caroline 

 

ma 18 mei groep 2 
groep 3a 
groep 5 van 4/5 
groep 5 van 5/6 
groep 7 van 6/7 
groep 7 van 7/8 

Ineke k. 
Mieke  
Angelique 
Esmee 
Femma 
Caroline 

 



di 19 mei groep 1 
groep 3b 
groep 4 van 4/5 
groep 6 van 5/6 
groep 6 van 6/7 
groep 8 van 7/8 

Ineke k. 
Mieke  
Angelique 
Esmee 
Femma 
Caroline 

 

woe 20 
mei 

studiedag 
leerlingen vrij 

  

do 21 mei hemelvaart vrij   

vrij 22 mei hemelvaart vrij   

-groep 3 is verdeeld in 3a en 3b de juf zal melden aan de ouders in welke groep de leerling is ingedeeld [Parnassus] 
 

Rookvrije schoolterreinen besluit 
 

 
 
Allereerst veel sterkte in deze bijzondere en onzekere tijd. Het coronavirus zal ongetwijfeld 
voor een behoorlijke uitdaging hebben gezorgd. En de nodige flexibiliteit van u en uw team 
vragen.  
 
Vandaar ook een bericht over de impact van corona op het rookvrij maken van 
schoolterreinen. Veel scholen waren de afgelopen weken gesloten en een deel blijft nog 
gesloten. Ik realiseer me goed dat bijna alle tijd en ruimte uitgaat naar het zo goed mogelijk 
door laten gaan van het (online geven van) onderwijs en alles wat daarbij komt kijken, zoals 
de heropening van scholen met inachtneming van de corona-richtlijnen. 
 
Daarom heb ik besloten om de handhaving door de NVWA op rookvrije schoolterreinen per 
1 januari 2021 te laten ingaan. En niet, zoals in maart gemeld, per 1 augustus dit jaar. De 
wettelijke norm blijft wel: per 1 augustus wordt er niet meer gerookt op terreinen van 
onderwijsinstellingen. Zien roken, doet roken. En dat willen we niet. We willen stoppen 
makkelijker maken en beginnen moeilijker. 
 
Veel schoolterreinen zijn gelukkig al rookvrij of scholen zijn hier druk mee bezig. Fijn, zet 
door! Ook scholen die op dit moment ruimte zien om dit op te pakken, roep ik op om hiermee 
door te gaan. Liever vandaag dan morgen. En vraag waar nodig om advies. Samen streven 
we naar een rookvrije generatie in 2040.  
 
Vanaf einde zomer tot 1 januari 2021 stimuleren we scholen actief om rookvrij te zijn. Een 
landelijk team staat dan klaar. Om aan te moedigen en goede voorbeelden te delen. Denk 



aan een school die leerlingen op een goede manier helpt met afleiding in de pauzes in 
plaats van een sigaret in de wijk. 
 
Heeft u alvast een goede tip die we straks kunnen delen? Reply dan op deze e-mail. De 
komende tijd is het Trimbos-instituut overigens gewoon beschikbaar. Voor advies of 
praktische tips, via www.rookvrijschoolterrein.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Blokhuis 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 
 
 

Laatste schoolweek 
 
 
De laatste schoolweek komt er weer aan! 
 
De laatste schoolweek lijkt nog erg ver weg en iets waar velen van ons nog niet zo erg mee 
bezig zullen zijn. De laatste schoolweek is altijd een week boordevol met leuke activiteiten 
voor iedereen. Voor de meeste kinderen is het hoogtepunt hiervan toch de campingdag. In 
verband met het coronavirus kan de campingdag dit jaar helaas geen doorgang vinden. Hoe 
de invulling van de laatste schoolweek er verder uit gaat zien is nog onbekend, dit hangt 
namelijk allemaal samen met de maatregelen die er verder in Nederland genomen worden 
de komende tijd.  
Wij gaan er met de werkgroep het beste van maken! 
 
Ook aan de musical wordt door groep 8 enthousiast gewerkt! 
 
 

Vakantierooster schooljaar 2020/2021 
 
 

eerste schooldag 24 augustus 2020 

herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 

kerstvakantie 21 december 2020  t/m 1 januari 2021 

carnavalsvakantie 15 t/m 19 februari 2021 

2e paasdag 5 april 2021 

koningsdag 27 april 2021 

meivakantie 3 t/m 14 mei 2021 

2e pinksterdag 24 mei 2021 

zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 

https://rijksoverheid.us8.list-manage.com/track/click?u=f4d16355b20b973c18b7d45d6&id=fbf3fe1ef9&e=ad44a3fd9b


 
 

Nieuws van Gijsje & Doortje 
 
Sluiting, Noodopvang en weer open! 
De sluiting van de opvang die vanaf 16 maart is geweest, heeft uiteindelijk langer geduurd dan we in 
eerste instantie dachten. Maar vanaf 11 mei opent de Kinderopvang weer haar deuren.  
De afgelopen periode hebben we geprobeerd u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle 
ontwikkelingen en maatregelen. En we hebben door middel van het Thema Post u regelmatig wat 
activiteiten en filmpjes gestuurd voor de kinderen, om thuis mee aan de slag te gaan. Dit leverde ook 
veel reacties, foto’s, filmpjes en veel post op die u met de kinderen ons heeft gestuurd.  Dat hebben 
wij als zeer prettig, leuk, en fijn ervaren. Het doet ons goed om te merken dat er waardering is voor 
deze activiteiten op afstand. Onze dank daarvoor. 
 
Maar nu kunnen we weer opvang en educatief aanbod aanbieden op locatie.  We zullen vooral 
starten met de nadruk op het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving om de sociaal 
emotionele veiligheid van de kinderen te waarborgen. We hebben aandacht voor het individu en 
laten de kinderen weer wennen aan het samenspelen met andere kinderen.  
Mocht u nog vragen hebben of informatie met ons willen delen, dat kan altijd en horen wij graag. 
Omdat de overdracht nog kort gehouden moet worden, vragen we u daarom via de mail of 
telefonisch ons te benaderen. 

Verjaardagen 
Verjaardagen kunnen gevierd worden op de groep volgens de richtlijnen van het protocol, opgesteld 
door RIVM. Dat houdt in dat ouders niet aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag. Wel kunnen 
we foto’s maken of kunt u meekijken buiten vanachter het raam. Trakteren mag, mits gezond, 
verpakt en kant en klaar gekocht is, bv; doosje rozijnen, knijpfruit, danoontje of per stuk verpakt 
koekje. Dus geen zelfgemaakte traktaties. 
 

Werken met Thema’s 
Vanaf week 22 starten we met een nieuw thema, Vakantie. We zullen dan aandacht besteden aan 
alles wat te maken heeft met vakantie, op vakantie gaan, wat neem je mee, hoe gaan we op 
vakantie, wat gaan we doen in de vakantie etc.  Ook zal het schooljaar binnen dit thema afgesloten 
worden.  
Bij DOORTJE wordt met hetzelfde thema gewerkt. Zij hanteren het thema passend bij de leeftijd van 
0-2 jaar door de activiteiten op deze leeftijdsgroep af te stemmen. 
 

Zomervakantie 
Binnenkort kunt u weer een mail verwachten waarin gevraagd wordt aan te geven wanneer u 
gebruikt wenst te maken van de opvang in de zomervakantie. Graag ontvangen wij uw reactie hierop 
voor 1 juni, zodat wij een goede planning kunnen maken tijdens deze periode.  

 
Peutergroep gesloten 
Op vrijdag 22 mei, de dag na Hemelvaart is de peutergroep gesloten. Dus kinderen die een 
peutergroep contract hebben, of een 40 weken contract mogen niet komen. 
De opvang is wel open,  dus kinderen met een 52 weken contract of die vakantieopvang afnemen 
kunnen wel komen. Inmiddels zijn deze ouders benaderd om te inventariseren wie er die dag gebruik 
maken van de opvang. 



 
Wist U dat ….  

● De stagiaires en vrijwilligers die normaliter extra zijn op de groepen, nog niet mogen 
starten met werken i.v.m. de richtlijnen die wij moeten volgen.  

● We dit heel jammer vinden en de extra handen zeker gaan missen. 
● Brengen en halen van de kinderen op de peutergroep om 8.15 uur en 12.15 uur buiten 

op het plein van Gijsje gebeurt. 
● We het erg waarderen als u alle richtlijnen zoals deze gecommuniceerd zijn vanuit het 

RIVM-protocol,  goed opvolgt. 
● Alle gesprekken met ouders moeten nog digitaal plaatsvinden, zoals intakegesprekken of 

over de ontwikkeling volgens de KIJK registratie. 
● De mentor van uw kind zal u hierover benaderen als dit van toepassing is. 
● We u nogmaals helpen herinneren aan het labelen van jassen, tassen e.d. met de naam 

van de kinderen. 
 

 

BSO nieuws 

 
BSO weer open! 
 
Op maandag 11 mei ging eindelijk de BSO weer open. Wat hebben wij de kinderen 
gemist! Wij zijn heel benieuwd naar alle verhalen en de ervaringen van de kinderen, 
van tijdens de corona tijd. Wij hebben in ieder geval weer heel veel zin om samen 
met de kinderen de activiteiten op te pakken.  
 
Project oudere kind 
 
Na de kerstvakantie zijn wij begonnen met het project voor het oudere kind: een 
speurtocht maken voor het jongere kind. Na een aantal weken er hard aan gewerkt 
te hebben met elkaar, was hij dan eindelijk zo goed als af. Jammer genoeg was dit 
net tegelijk met de corona. Daardoor kunnen wij nu de speurtocht nog niet gaan 
uitvoeren. Dit zal helaas nog even moeten wachten totdat alles weer ‘normaal’ is.  
 
 
 
BSO naam 
 
Na de carnavalsvakantie zijn wij ook bezig geweest om een naam te bedenken voor 
onze BSO. Alle kinderen hebben hard meegedacht en de leukste namen zijn op 
geschreven op papier. Wij zijn met de kinderen bezig geweest om een top 3 te 
maken van de namen, maar ook dit moest even wachten. Dit gaan wij weer 
oppakken met de kinderen. Als wij samen hebben besloten welke naam op nummer 



1 is gekomen, dan hoort u het van ons. Wij zijn heel erg benieuwd welke het gaat 
worden! 
 

Afscheid collega 
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat onze collega Mil een tijdje afwezig 
zou zijn bij de BSO. Na lang wikken en wegen heeft Mil nu besloten dat zij definitief 
stopt met werken. Dit vinden wij heel erg jammer, maar wij begrijpen haar besluit. 
Lieve Mil, bedankt voor alles! Het enige wat je nu nog staat te doen is genieten van 
je welverdiende pensioen! We gaan je missen! 
 
 

 


