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Hierbij ontvangt u onze 2-wekelijkse nieuwsbrief!  

Nadat de kinderen vier weken, tot en met volgende week vrijdag 5 juni, in halve groepen 50% van de lestijd naar school zijn gegaan, mo-
gen we vanaf maandag 8 juni weer volledig open! 
We zijn trots op de leerlingen, elkaar en zeker ook u, omdat alles in de afgelopen drie weken zo goed verliep, waardoor we er vertrouwen 
in hebben gekregen om samen met de kinderen en elkaar veilig op school te zijn! Heel erg bedankt voor uw medewerking daaraan! 
Om vanaf 8 juni ook de veiligheid te kunnen waarborgen, hebben wij ook nu weer de werkwijze, zoals wij die willen hanteren, weer be-
sproken en beschreven en stellen wij u daarvan door middel van een brief graag op de hoogte. Daarbij hebben wij het ‘Protocol volledige 
opening basisscholen’ met de maatregelen van de overheid en het RIVM, en het beleid van 
VCO als leidraad genomen. 
De brief wordt vandaag, uiterlijk morgen, op Mijn School geplaatst. 



 

Voor komende week t/m vrijdag 5 juni geldt nog: Op de 
dagen dat uw kind thuis aan het werk is, is er een hulplijn 
beschikbaar om vragen te kunnen stellen, knelpunten aan 
te geven en uitleg te vragen. De ‘hulplijn’ bestaat uit de 
onderwijsassistenten: Rogier (alle dagen), Marloes 
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) en Inge (dinsdag 
en donderdag). Zij zijn te benaderen via de chat bij Snappet 
en via Google Meet.   
Op de dagen dat uw kind thuis aan het werk is, kan er toch 
ondersteuning geboden worden bij het werk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wout, Marlijn, Loïs, Iris, Senne, Merle, Lena, Jochem, Plien en Julia zijn geslaagd voor het diploma 
Computertypen/Word/PowerPoint. Jongens en meisjes, van harte gefeliciteerd! 
Ook in het volgende schooljaar wil Gulden Loon de cursus weer op school (of op een school in de 
buurt) organiseren. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen hier dan aan deelnemen. Hiervoor 
krijgen de leerlingen uit de huidige groepen 5, 6 en 7 een folder mee, door middel waarvan zij zich 
kunnen inschrijven voor de cursus. Een typ-diploma is in deze tijd heel wat waard! Daarom beve-
len wij de cursus van harte aan! 
 

                                                                                                                                                                    

De op zaterdagmiddag 6 juni 2020 geplande Wijkstartdag kan helaas geen doorgang vinden vanwege de coronamaatregelen. Deze hopen 
wij in het volgende schooljaar weer te kunnen organiseren.  
 

 

Ook alle schoolreisjes gaan niet door. In het volgende schooljaar hopen wij die weer een keer te kunnen plannen.
 

                                                                                                                                                                

Normaal gesproken nodigen wij u in juni u uit voor een info-uur om samen terug te blikken op het huidige schooljaar en u op de hoogte 
te brengen van de plannen voor het volgende schooljaar.                                          
Wij zijn nog op zoek naar de meest geschikte manier, passend bij het corona-beleid, hoe wij het dit jaar zullen aanpakken. U hoort daar-
over van ons.  
 

Het bestuur van de Eibergse IJsvereniging heeft besloten om de Avondvierdaagse 2020 definitief niet door te laten gaan. 
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Wij willen u dringend verzoeken om uw 
kind(eren) geen teenslippers te laten 
dragen op de dagen dat er gymlessen 
zijn.  
Voor eigen veiligheid geldt dat kinderen 
uitsluitend met degelijke schoenen aan 
de les deelnemen. 



 

Ook tijdens de Beweeg Wijsactiviteiten wordt uiteraard rekening gehouden met de coronamaatregelen. Zo staan er emmers met sop om 
materiaal te ontsmetten en zijn spelletjes aangepast zodat er niet of nauwelijks lichamelijk contact is tussen de kinderen. Desondanks 
hebben de kinderen de afgelopen weken veel plezier gehad tijdens de coronaproof Beweeg Wijsactiviteiten!  Voor de leerkrachten zijn 
‘veilige’ zones gecreëerd en elke klas speelt in een aparte zone, hier kunnen ze vrijspelen of deelnemen aan Beweeg Wijs. 

 
 
 
 
 

 

Bij de BSO kwamen er echte koks van Novi Grand Cafe uit Enschede om met de kinderen lekkere pizza’s te maken. Deze koks hebben nu 
tijd over en besloten om hun passie en kunsten te delen met kinderen van BSO’s. De middag was super geslaagd! De kinderen mochten 
zelf hun pizza versieren met allerlei lekkere dingen en daarna natuurlijk ook opeten! Na afloop kregen ze een kleurplaat met een waarde-
bon, zodat ze in de toekomst nog eens bij Novi zelf kunnen aanschuiven. Top geregeld! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan gaat van de peutergroep naar groep 0-1C. Van harte welkom op school! En ook hier heel veel speel- en werkplezier!    
  
Bij de opvang verwelkomen we Liam. Wij wensen jou een heel fijne speel- en leertijd bij ons toe!   
 
Op de BSO zijn Dex en Finn begonnen. Wij wensen jullie hier een heel fijne tijd toe! 
 

 

Vorige week hebben wij afscheid genomen van Sven. We wensen Sven een heel fijne en goede tijd op zijn nieuwe school! 
 
 

 

We wensen iedereen een heel fijn weekend, dat extra lang is door Pinksteren! 
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