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Afsluiting huidige schooljaar en start nieuwe 
schooljaar 
 
Over twee weken is het alweer zomervakantie, 
vrijdag 17 juli om 12 uur sluiten wij de school en 
begint de zomervakantie.  
Het schooljaar 2019-2020 was een schooljaar 
waarin we heel flexibel moesten zijn en waarin 
we met elkaar steeds weer oplossingen hebben 
gevonden om het onderwijs zo goed mogelijk 
vorm te geven in combinatie met de 
veiligheidsvoorschriften vanuit het RIVM. Het 
thuisonderwijs is mede dankzij de inzet van 
jullie als ouders een succes geworden, waarvoor 
nogmaals dank.  
 
Het instellen van het tijdelijke continurooster op 
korte termijn heeft het een ander van zowel de 
ouders als de leerkrachten en kinderen 
gevraagd, maar al met al is dit ook vrij soepel 

verlopen. In het nieuwe schooljaar zullen wij 
terugkeren naar de oude schooltijden (behalve 
als er weer nieuwe coronavoorschriften komen).  
 
Wel is er een verzoek gekomen vanuit meerdere 
ouders om te kijken of het continurooster 
mogelijk voor vast ingevoerd kan worden. Wij 
gaan dit met de MR onderzoeken, want het wel 
of niet invoeren van een continurooster gaat 
volgens bepaalde stappen en een van die 
stappen is altijd een ouderraadpleging. In het 
nieuwe schooljaar komen we daar dus op terug. 
 
Wat wel hetzelfde blijft is de anderhalve meter 
afstand die we moeten houden. Concreet 
betekent dit dat er nog geen ouders bij het 
brengen en halen in de school mogen komen, 

omdat wij die afstand met meerdere ouders in 

de school niet kunnen garanderen. De kinderen 
zullen dus net als nu zelf naar school komen, 
kleuters mogen via het schoolplein tot de deur 
gebracht worden.  
De shifts zullen echter verdwijnen. De 
schooldeuren gaan weer 10 minuten voor de 
start van de lessen open (om tien voor half 
negen en 5 over 1) zodat de kinderen allemaal 
op tijd om half 9 en kwart over 1 in de klas 
kunnen zijn. 
 
Communicatie met ouders 
 
De afgelopen tijd zijn er (mede door corona) 
toch weer mobiele telefoonnummers van 
leerkrachten gedeeld met ouders. Vanaf heden 
zullen de leerkrachten niet meer via 06-
nummers en appjes reageren. We vragen u 
daarom ook de bekende nummers te 
verwijderen. 

Als u een leerkracht wil bereiken, kan dat via de 
mail. Ook is er een nieuwe app gekomen. U 
heeft per mail een inlogcode ontvangen. Mocht 
dit niet het geval zijn of werkt er iets niet goed, 
dan kunt u contact opnemen met onze ICT-er 
Hester Leijten 
(hesterleijten@onderwijsprimair.nl). 
Ook de website is vernieuwd en heeft een 
nieuw mailadres: https://www.obsflora.nl/ 
 
Laatste mededelingen formatie 
 
Op maandag in het nieuwe schooljaar zal Naomi 
Blonk remedial teaching (RT) geven. Naomi is 
werkzaam binnen de stichting als 
groepsleerkracht en als muziekleerkracht. 
Komend schooljaar komt ze dus 1 dag per week 
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op de Flora werken en zal ze zowel RT geven als 

muzieklessen aan de groepen 5 tot en met 8. 
De groepen 1 tot en met 4 krijgen weer 
muziekles van Desiree Twigt. 
 
Rapport, toetsen en (facultatieve) 
oudergesprekken 
 
Woensdag 15 juli krijgt uw kind het laatste rapport 

van dit schooljaar mee. Dit rapport ziet er anders 
uit dan u gewend bent. Het bestaat dit jaar uit drie 

bladen: een Cito-uitdraai, een 
coronaherinneringenblad en een blad met 
algemene informatie. Het kan zijn dat de Cito-

uitdraai dit jaar (door de coronaperiode) een 
ander beeld geeft dan anders. Indien dit het geval 

is, zal de leerkracht contact met u opnemen. 
Neemt de leerkracht geen contact met u op? Dan 
heeft zij geen zorgen over de resultaten van uw 

kind(eren). 

 

De vreedzame school 
 
Op de studiedag van woensdag 2 juli hebben we 

een inspirerende bijeenkomst gehad met het team 
en twee begeleiders van de 

schoolbegeleidingsdienst. In het nieuwe 
schooljaar gaan we weer intensiever volgens de 
principes van vreedzame school werken. We 

starten in de nieuwe groepen met de gouden 
weken. In deze weken leren we elkaar (opnieuw) 

goed kennen en maken we groepsafspraken. In 
school maken we schoolregels gebaseerd op onze 
schoolgrondwet. Bij de vreedzame school horen 

ook lessen die in alle klassen gegeven worden. Via 
de nieuwsbrief zullen we u als ouders regelmatig 

op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit 
proces. 
 
 
Nieuwsbrief nieuwe schooljaar 

 
Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar zult 
u weer een nieuwsbrief ontvangen met daarin 
het laatste nieuws, het gymrooster etc. 
Mochten er weer nieuwe ontwikkelingen zijn op 
coronagebied, dan zullen we deze ook 
communiceren uiteraard. 
Voor nu wensen we u en uw kinderen alvast een 
heel fijne zomervakantie toe! 

 

Belangrijke data de komende tijd   
• Woensdag 8 juli juffendag. 

• Dinsdagavond 14 juli afscheid groep 8. 

• Woensdag 15 juli uitwisseling groepen. 

• Woensdag 15 juli rapport mee. 

• Vrijdagmiddag 17 juli school eindigt om 
12 uur, start zomervakantie tot en met 

28 augustus. 
 
 

 


