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Beste ouders/verzorgers, 

Laatste week thuis 

Dit was de laatste week thuis! In de persconferentie is aangegeven dat de basisscholen onder 

voorwaarden vanaf 11 mei weer open gaan. De voorwaarden zijn in de vorm van protocollen 

aangeleverd. Hierover heeft het team vergaderd. Vervolgens hebben we de mogelijkheden 

voor onze school voorgelegd aan Bestuur en MR. Dit heeft geresulteerd in een basisplan dat 

vanaf 6 mei door het team wordt uitgewerkt. Uiterlijk 7 mei ontvangt u een definitief 

uitgewerkt plan voor de opstart na 11 mei.  

 

Op hoofdlijnen kunnen we u mededelen hoe het basisplan voor onze school eruit ziet. 

• Kinderen uit 1 gezin gaan zoveel mogelijk op dezelfde dag naar school. Met gezinnen 
waarbij dat niet lukt bespreken we dit met de ouders. 

• Wij hebben twee groepen gemaakt. Deze groepen gaan een hele dag naar school toe 
om en om. De dagen dat ze thuis zijn kunnen ze zelfstandig werk en opdrachten 
maken die we aan de kinderen meegeven. Alle laptops komen weer mee naar school. 

• Tijden voor halen en brengen en andere afspraken krijgt u in een uitgebreide 
nieuwsbrief van ons op donderdag 7 mei. 

• Belangrijk om verder te melden is dat de noodopvang voor kinderen in kwetsbare 
posities en leerlingen van ouders in cruciale beroepen blijft bestaan. Zij gaan extra 
naar school en kunnen na schooltijd naar de BSO. Heeft u hier vragen over dan kunt u 
die per mail aan mij stellen. 

• Voor nu laten we u alvast weten in welke groep uw kind(eren) zit(ten). Dit schema is 
gemaakt tot en met vrijdag 29 mei. 

 
 

 

Groep A=>  

maandag 11 mei, woensdag 13 mei, vrijdag 15 mei dinsdag 19 mei maandag 25 mei, 

woensdag 27 mei, vrijdag 29 mei 

 

Groep B=>  

dinsdag 12 mei, donderdag 14 mei maandag 18 mei, woensdag 20 mei dinsdag 26 mei, 

donderdag 28 mei 

 

 

 



         Groep A             Groep B 

Groep 1/2 Floor Dahmes 
Tess van Dijk 
Evi Fries 
Miloes Swart 
Clinten Swart 
Fosse Schaap 
Nadav Warouw 
Jasper Wolters 
Rinze Wolters 
Emma Smit 
Jan Dijkstra 
Matz Planting 
Tim Postma 
Sven Haan 
Remco van Dijk 

Marin Terpstra 
Fender Visser 
Ronja Mhennaoui 
Sophie Terpstra 
Phileine Terpstra 
Kai Delhez 
Ilse de Bos 
Eva de Bos 
Maud Smit 
Melanie de Jong 
Doutzen Fries 
Roos Fopma 
Tjaard Zweekhorst 
Mike van Dijk 

Groep 3/4 Piet Buren 
Walt Dahmes 
Bas Fries  
Thijs Luidenga  
Wiebe Terpstra 
Colin Boers 
Hidde van Dijk  
Liese Elkhuizen  
Norah van’t Leven  
Amber Postma 
Yrsa Zeylemaker 

Lauraine van Schie  
Saar Terpstra  
Jarno Kort 
Tooske van Herwaarden 
Vayen Visser  
Ybe Pheifer  
Suzanne Muijskens 
Valerie van Schie 
Daan Wennink  
Raf Wiegman  
Felien Zweekhorst  
Eline Mhennaoui 

Groep 5/6 Marijne van Zwol 
Daniel vd Berg 
Esmee Elkhuizen 
Madelief de Groot 
Imre de Jong 
Sanne Luidenga 
Anna Smit 
Nina Smit 
Hedwig Schaap 
Hidde Terpstra 

Diede Bijlstra 
Sanne Haarsma 
Silva Pheifer 
Isa Planting 
Ties Sjoers 
Femke Wennink 
Skip Wiegman 
Reitze van Zwol 
Janne Groeneveld 

Groep 7/8 Sara Smit 
Doutzen Hooijenga 
Aemke Spanjer 
Amarantha Patje 
Eline vd Berg 
Reth Schalkwijk 
Simon Smit 
Suus de Bakker 
Yentl Wehrman 

Jan Douwe Spanjer 
Jesper vd Sluis 
Malin Pheifer 
Marit Wiersema 
Sarai Vermeulen 
Sverre de Jong 
Tim Schelte de Groot 
Willem Fries 
Cor Bakker en Daan Hamstra 



Meivakantie 

De meivakantie is verlengd tot 11 mei. De leerkrachten zijn vanaf 6 mei op school om de 

voorbereidingen te treffen voor de periode tot de zomervakantie. Het verplaatsen van 

materiaal, verdelen van middelen en het in gereedheid brengen van de voorzieningen 

volgens de protocollen krijgt dan volop de aandacht.  

De online lessen worden daarmee voor de meivakantie afgesloten. Ouders die het prettig 

vinden voor hun kind toch een werkpakketje te krijgen voor de tweede week, kunnen dit 

aangeven bij de eigen leerkracht.  

 

Plusklassen 

De vijf scholen hebben besloten de Plusklassen voorlopig niet te laten draaien. Het is 

organisatorisch slecht in te passen. Daarnaast brengt het wisselingen van scholen voor 

kinderen en leerkrachten met zich mee die we volgens de richtlijnen zoveel mogelijk dienen 

te beperken.  

 

Koningsdag/Woningsdag 

We hebben heel veel prachtige brieven en uitnodigingen ontvangen. Alle brieven zijn 

gescand en opgestuurd naar onze koning en koningin. 

De originele brieven hangen op school. Zo kan iedereen ze nog eens bekijken. 

 

 
 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Wij wensen u allen een hele fijne Koningsdag toe in de tuin en  gezonde vakantie. 

Vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma, Locatiedirecteur 



 

 

 

 

 


