
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Uitgave 2 – 4 september 2020

Inspectie 
Afgelopen dinsdag hebben de directie en 
intern begeleiders een gesprek gehad met de 
onderwijsinspectie over de coronatijd en de 
(verbeter)plannen van school.  
De verbeterplannen van dit schooljaar gaan 
over het geven van instructie in de groepen en 
het bevorderen van het lezen en het 
leesplezier. Het was een goed gesprek en de 
inspecteur was tevreden over onze aanpak.  
Op dit moment ziet hij geen reden om onze 
school te bezoeken voor een onderzoek.  
Dat betekent dat we hem, normaal gesproken, 
over vier jaar weer spreken. 
In de loop van het schooljaar zullen wij u, via 
de nieuwsbrief, op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen zoals die in de plannen 
beschreven staan. 

 

 

 

Kinderen vrij 
Op woensdag 9 september zijn alle kinderen 
vrij i.v.m. een teamdag. 

 

 

 

Kennismakingsgesprekken 
De kennismakingsgesprekken worden dit jaar, 
door alle coronamaatregelen, op een andere 
manier georganiseerd. Er is voor u een keuze 
uit drie opties. U krijgt hier vandaag een mail 
over. Wij willen u vragen deze mail goed te 
lezen en bij de leerkracht aan te geven wat uw 
voorkeur heeft. 

Corona 
Uit de telefoontjes die we krijgen, blijkt dat 
het soms erg moeilijk is om te beslissen of uw 
kind(eren) thuis moet(en) blijven.  
In de bijlage hebben we twee “beslisbomen” 
toegevoegd. Dit zijn schema’s die u kunt 
volgen. Ze geven in veel gevallen duidelijkheid 
over de maatregelen die nu gelden. 
Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd contact 
opnemen met school. 
Ook leerkrachten blijven bij klachten thuis en 
laten zich eventueel testen. Dat testen duurt 
soms meerdere dagen. De leerkracht kan dan 
niet naar school. Dit is al enkele malen 
gebeurd. Gelukkig is het elke keer gelukt om 
vervanging te krijgen voor de betreffende 
groepen. Vanaf volgende week zullen wij u als 
ouder/verzorger een mail sturen als de 
leerkracht van uw kind(eren) ziek is en er 
vervanging in de groep is. 

Bijlagen: 

 Beslisboom 0-6 jaar en 7-12 jaar over 

verkoudheids-/ziekteklachten 

 Folder over de Gouden Weken  

(de eerste weken van het schooljaar) 

 Nieuwsbrief van 

Schoolmaatschappelijk werk  

(van Sedna) 

 Activiteiten van de bibliotheek in 

september 

 

 

 

 

 


