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Volledige openstelling school 

Maandag 8 juni mag de school weer 

helemaal open. Daar zijn we heel blij 

mee. Tegelijkertijd weten we dat de 

corona-crisis nog niet voorbij is. Dat 

vraagt dus om zeer zorgvuldig handelen 

van ons allemaal. Daarom hebben we 

opnieuw een protocol opgesteld dat je 

eerder deze week al hebt ontvangen.  

 

Toch zetten we hieronder nog even de belangrijkste punten op een rijtje: 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni volledig en tegelijk naar school. 

2. Dit gebeurt via het volgende continurooster: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45 tot 

14.00 uur, woensdag: 8.45 tot 12.30 uur. 

3. Dit continurooster geldt voor alle groepen. 

4. Brengen en halen gebeurt in dezelfde tijdsloten als nu; dus volgens alfabet. 

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij  

    contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 

8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

9. Trakteren is weer toegestaan, maar alleen winkelverpakte traktaties. 'Inhaaltraktaties' mogen,  

    maar wel in overleg met de leerkracht. 

10. De noodopvang is met ingang van 8 juni gestopt. 

Er stonden nog een verschillende activiteiten gepland op de schoolkalender. Deze gaan helaas 

allemaal niet door. 

 

We kunnen èn doen dit samen! 

________________________________________________________________________________ 

GMR zoekt ouders 

Zoals onze school een medezeggenschapsraad (MR) heeft, heeft de 

Stichting Meer Primair een gemeenschappelijke 
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medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zitten personeelsleden van Meer Primair en ouders 

van de scholen die bij Meer Primair horen. Ook onze school hoort daarbij. Ben je geïnteresseerd 

om op stichtingsniveau mee te denken en mee te beslissen over beleidsvraagstukken, laat mij dit 

dan even weten. Ik kan je aanmelden als geïnteresseerde. 

________________________________________________________________________________ 

Lieve kinderen en ouders, 

Ik droom al lang over een huis met een stuk grond erbij. Een 
paar jaar geleden zijn wij op zoek gegaan en die zoektocht 
werd steeds serieuzer. 

Na het bezichtigen van verschillende huizen hebben wij ons 
“droomhuis” gevonden. Alleen staat dit huis niet in 
Hoofddorp, maar in de Achterhoek (provincie Gelderland). 

Helaas kan het dus niet anders dan dat ik afscheid van jullie 
moet nemen. Ik ben blij dat de school weer helemaal open 
gaat, zodat ik jullie tenminste nog kan zien. Ik wil jullie 
bedanken voor de fijne tijd die jullie mij hebben gegeven op 
de Juliana van Stolbergschool. Ik wens jullie allemaal veel 
geluk en gezondheid toe.... En durf je dromen achterna te 
gaan. 

Lieve groetjes, 

Juf Cindy. 

_______________________________________________________________________________ 

Cito-toetsen verplaatst 

Normaal gesproken zouden de kinderen in deze tijd toetsen maken voor het leerlingvolgsysteem. 

Zoals veel scholen vinden ook wij het niet juist om die toetsen nu af te nemen. Daarom hebben 

we de toetsen verplaatst naar september van het volgende schooljaar. Dat betekent dat je kind 

aanstaande september van het volgend schooljaar de toetsen maakt van het vórige schooljaar. Zo 

krijgen we een eerlijker meting van de ontwikkeling van de kinderen. 

________________________________________________________________________________ 

Preadviesgesprekken groepen 6 en 7 verplaatst 

De preadviesgesprekken die met de ouders en kinderen van de groepen 6 en 7 zouden worden 

gehouden van 15 t/m 18 juni, worden verplaatst naar volgend schooljaar. Door de coronatijd 

hebben we op dit moment te weinig gegevens kunnen verzamelen om een goed en 

weloverwogen preadvies te geven. Als in het volgend schooljaar de cito-toetsen van eind vorig 

jaar zijn ingehaald, zijn de leerkrachten veel beter in staat om een preadvies te  geven. De 

preadviesgesprekken zullen eind september begin oktober worden gehouden door de leerkracht 

van wie de kinderen in dìt schooljaar les hebben.  

Wel wordt op 16 en 17 juni in groep 7 het drempelonderzoek afgenomen. 


