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De eerste ervaringen deze week 

De eerste week met de kinderen op school is naar ons idee goed verlopen. Het is weer fijn om de 

kinderen in de school te hebben. Er is weer leven in de brouwerij. Toch viel ons op dat in enkele 

klassen de leerlingen er nog wat stilletjes bijzaten, alsof het de eerste, spannende dag na de 

zomervakantie was bij een nieuwe juf of meester.  

Het brengen en halen is over het algemeen volgens plan verlopen. Het blijft belangrijk dat de 

gespreide tijden goed gevolgd worden. De drukte rond de school blijft op deze wijze beperkt. Het 

blijft wel opletten om andere ouders voldoende ruimte te geven. Het is niet de bedoeling dat u te 

lang rond school blijft om met andere ouders bij te praten. Mocht u te vroeg zijn, houd dan flinke 

afstand tot het schoolplein, tot de klas van uw kind aan de beurt is. 

We hebben bij de hekken waar de groepen 1 t/m 4 naar binnengaan deze week nog borden gezet 

om u te helpen herinneren aan de afspraken en de tijden, maar die zijn volgende week niet meer 

nodig.  

Het zelfstandig de school binnengaan van de leerlingen verloopt prima. Ook de jongste kinderen 

doen dit heel goed. Jas en tas krijgen een plekje en de kinderen krijgen allemaal een desinfecterende 

handgel bij binnenkomst. We kunnen dan ook op tijd beginnen met de les. Diverse keren per dag de 

handen wassen met water en zeep kost wel tijd, maar we zien dat de meeste leerlingen dit ook 

prima doen.  

 

Wij proberen een goede balans te vinden tussen het geven van instructielessen, verwerkingslessen, 

ontspanning en plezier. Er is zeker ook aandacht voor de verhalen over de afgelopen periode. De dag 

dat de kinderen thuiswerken is nu wel anders, omdat pas na 14.00 uur de leerkracht vragen kan 

beantwoorden via de e-mail of via de hangout. Daar is door de leerlingen ook nog maar beperkt 

gebruik van gemaakt. We gaan er wel vanuit dat de leerlingen hun uiterste best doen om de 

opdrachten voor thuis ook te maken. Aanmoediging, toezicht of hulp van ouders blijft hier bij de 

meeste leerlingen wel nodig. En wat echt niet lukt, daarvoor kan ook altijd de volgende dag op 

school hulp aan de juf of meester worden gevraagd. Dan is het ook niet erg als een opdracht niet af 

is. 

 

Het blijft voor de kinderen 

natuurlijk wel een beetje vreemd 

dat je maar met de helft van je 

klas les krijgt. In sommige klassen 

is een leuke manier gevonden om 

de verbinding te zoeken met de 

andere kinderen in de klas. De 

kinderen mogen een lieve 

boodschap achterlaten in een 

envelop of koffiezakje voor een 

klasgenootje. Zie foto’s uit groep 

6 en 3.  
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Een kleine impressie van vandaag. 

 

Gymlessen 

Juf Manouk gaat volgende week weer beginnen met bewegingslessen. De juf is op dinsdag, 

woensdag en vrijdag op school. Dan krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 les op het plein of 

het veld in het Baanderspark. De lessen duren iets minder lang dan gebruikelijk en zijn minder 

intensief. Gymkleding is niet nodig, maar wel gemakkelijke kleding en geschikte schoenen om te 

kunnen rennen. Slippertjes zijn dan ook niet gewenst die dagen.  

Ook tijdens de bewegingsactiviteiten houden we ons aan het protocol. Materialen die in de les 

gebruikt worden, zullen na de les worden ontsmet.  

 

GVO-lessen van Arja Versteeg  

We laten nog geen externen toe op de school, dus nog geen dyslexietraining of fysio. Met de 

godsdienstjuf hebben we afgesproken dat zij (onder voorbehoud) pas in juni de lessen op school kan 

hervatten.  


