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Rapport en kindplangesprekken  
Om na deze periode de groei van alle leerlingen in 
kaart te kunnen brengen en goede plannen te kunnen 
voor na de zomervakantie, vinden we het belangrijk om 
enkele citotoetsen wel af te nemen. We realiseren ons 
dat het goed mogelijk is dat de resultaten dit jaar wat 
anders kunnen zijn. Hier houden we rekening mee.  
Het maken van het rapport loopt hierdoor enige 
vertraging op. Het rapport zal dan ook een week later 
uitgereikt worden, op 19 juni.  
De kindplangesprekken volgen hierna. Het is alleen 
jammer dat dit niet kan zoals we gewend zijn. Tot de 
zomervakantie mogen er geen ouders in school komen 
of op het schoolplein. Daarom worden de 
kindplangesprekken via google meet gevoerd worden. 
Uw kind kan voor dit gesprek een laptop meenemen 
van school. Geef dit van tevoren aan bij de 
stamgroepleider. De stamgroepleider neemt hierover 
contact met u op via social schools.  
  
Meester- en juffendag  
Helaas hebben we de meester- en juffendag uit 
moeten stellen. We bereiden we een feestdag voor op 
donderdag 2 juli. Dit doen we samen met de 
ouderraad. Zij kunnen op de dag zelf niet in school 
helpen, maar helpen wel met de organisatie en leveren 
een financiële bijdrage. Hierbij houden we uiteraard 
rekening met de geldende richtlijnen. We houden jullie 
op de hoogte.  
 

Schoolfotograaf  
Op woensdag 10 juni komt de schoolfotograaf naar de 
Driesprong. Van tevoren hebben we de mogelijkheden 
en beperkingen doorgesproken.   
Er worden portretfoto’s gemaakt van ieder kind. Ook 
kunnen er broers- en zussenfoto’s gemaakt worden, 
maar alleen met de schoolgaande kinderen en/of 

 

 
 
 

Na 8 juni  
Veel van de eerder geldende richtlijnen blijven 
bestaan. Toch komt er meer ruimte.  
We gaan vanaf 8 juni weer 5 dagen in de week naar 
school. We hanteren het gewone lesrooster. Ouders 
die gebruik maken van VSO en BSO, geven jullie dit 
zo snel mogelijk door aan de organisatie? De 
noodopvang VSO komt hiermee te vervallen.   
Extern personeel gaat weer aan de slag. Dat 
betekent dat Meester Cees weer muziekles mag 
geven en dat juf Joyce buitengymlessen kan geven. 
Ook juf Anke mag weer HVO-les komen geven.  We 
zijn met hen in overleg wat er mogelijk is.  
Ouders mogen nog niet op het plein en in de school 
helaas. We missen die gezelligheid wel. We blijven 
handen wassen en ook wordt er twee keer per dag 
schoongemaakt. Ook de aparte ingangen en 
gescheiden pauzes blijven bestaan. De Sophiaklas 
en Opmaatklas starten niet meer voor de 
zomervakantie.   
Leerlingen onderling hoeven geen afstand te 
houden, personeelsleden wel zoveel als mogelijk tot 
elkaar en de leerlingen. Heb je een vraag aan de 
leerkracht, zoek dan even contact via social schools 
of bel naar school.  
Als uw kind de volgende klachten heeft, blijft het 
thuis. Heeft iemand in het huishouden deze 
klachten en koorts, blijft het hele gezin thuis. Wordt 
het kind op school ziek, dan nemen we contact op.  
Klachten:  

• Neusverkouden  
• Hoesten  
• Moeilijk ademen/benauwdheid  
• Tijdelijk minder ruiken en proeven  
• Koorts boven 38 graden  

Wanneer u uw kind ziekmeldt bij de school, zullen 
we vragen wat de symptomen zijn. Bij meerdere 



 

peuter. Jongere broertjes of zusjes kunnen er dit jaar 
niet op. We laten het aan iedere ouder over of ze dan 
wel of niet willen dat er een broers- en zussen foto 
gemaakt wordt.  
De groepsfoto wordt zo gemaakt dat bij het maken 
ervan de leerkracht 1,5 meter afstand houdt tot de 
kinderen. In het uiteindelijke resultaat is dit niet 
hinderlijk zichtbaar.   
De door de fotograaf meegebrachte materialen worden 
tussentijds gereinigd.  
Ook de peuters kunnen op de foto. We hebben 
Marlinda gevraagd om er woensdag te zijn. Zij zal de 
peuters, die dat willen, ophalen bij het hek en mee 
naar binnen nemen voor de foto. Daarna brengt ze ze 
weer terug bij de ouder. De foto’s van de peuters (en 
eventuele broers- en zussenfoto’s) worden vanaf 8:45 
uur gemaakt. Ouders kunnen met hun peuter bij het 
hek wachten en worden opgehaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leerlingen in een groep met 
verkoudheidsverschijnselen, geven we dit door aan 
de GGD.  
Hoe het allemaal zal zijn na de zomervakantie, is 
nog niet te voorspellen. We houden u natuurlijk op 
de hoogte.  
 

Schoolplein  
Er wordt met veel plezier gespeeld op het plein. Het 
is wel even wennen voor iedereen.  
Zo merken we dat er met enige regelmaat honden 
op het plein zijn. Ze laten ook wel eens iets achter. 
Dat ruimen we zo snel mogelijk op. Met het team 
en de ouderraad is hier over gesproken. Het is een 
open schoolplein waar kinderen ook na schooltijd 
mogen spelen. Het is niet de bedoeling dat er ook 
honden op het plein komen. We hopen dat we hier 
met elkaar voor kunnen zorgen. Dat maakt het plein 
beter bruikbaar.   
Het groene schoolplein is aangelegd volgens de 
richtlijnen die gelden voor een plein. De gemeente 
controleert het toestel en de staat van veiligheid 
van het plein. Hier zijn ze erg zorgvuldig in. Dit gaat 
ook over de materialen die gebruikt zijn en de 
valdemping van de houtsnippers. Heeft u een vraag 
over het plein, neem dan contact op met Elly. Zij is 
betrokken geweest bij dit proces en kan misschien 
duidelijkheid verschaffen.  
De zomervakantie komt eraan en we maken ons 
een beetje zorgen om onze vers geplante planten, 
bomen en gras. De Noordwestgroep verzorgt het 
reguliere onderhoud, maar het water geven is 
dusdanig kostbaar dat we dit niet 
onderwijsmiddelen kunnen en willen betalen. Bij 
deze vragen we een vrijwillige ouder of 
dorpsgenoot die tijdens de zomervakantie af en toe 
het plein water wil geven. Lijkt je dit wat, neem dan 
even contact op met Elly.  
 
  
 

 
Peuterspeelzaal ‘ Hummeltje 

Op dit moment is er geen nieuws. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 


