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Agenda komende weken 

24 juni Nieuwsbrief 
 2 juli 19.30 OR en MR vergadering 
 3 juli Kleutergroepen vrij 
8 juli Leerlingen maken kennis met evt. nieuwe leerkracht 
13 juli Rapport mee 

Afscheidsavond groep 8A (alleen voor ouders groep 8A) 
14 juli Afscheidsavond groep 8B (alleen voor ouders groep 8B) 
15 juli  Uitzwaaien groep 8A en 8B 

Nieuwsbrief 
Feestavond groepen 8 

16 juli Laatste schooldag, leerlingen om 14.30 uur vakantie 
 
 
Vakantie en vrije dagen 
Hieronder treft u het overzicht van de vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2020-
2021.   

 
Na de zomervakantie ontvangt u ook weer onze schooljaarkalender met daarop alle 
bijzonderheden. 
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Schoolfoto’s 
Morgen krijgen jullie kinderen de schoolfoto’s mee. Hierbij zit een informatiekaartje waarop 
staat hoe jullie de schoolfoto’s kunnen bestellen. Als jullie voor 5 juli bestellen wordt de 
bestelling naar school gestuurd zonder orderkosten. Uiteraard kunnen jullie er ook voor 
kiezen de bestelling thuis te laten bezorgen (met orderkosten). 
 
Kleine aanpassing schooltijden m.i.v. 2020-2021 
Na overleg met de Medezeggenschapsraad zijn er 2 kleine wijzigingen gekomen in de 
schooltijden. 
De groepen 1 t/m 4 zullen op vrijdag niet meer naar school gaan tot 12.00 uur, maar tot 12. 
15 uur. Deze eindtijd is nu gelijk aan die van de woensdagmiddag. 
Verder zullen de groepen 1/2 geen aparte vrije dagen meer hebben. Zij hebben op dezelfde 
momenten vrij als alle andere leerlingen van de school. Door de kleuters ook meer naar 
school te laten gaan maken we een herverdeling van het totaal aantal lesuren van wat een 
leerling in zijn gehele loopbaan naar school gaat.  
 
Groepsindeling 
Achter de schermen zijn we al een tijd bezig met de formatie en groepsindeling voor het 
nieuwe schooljaar. In januari en februari hebben wij binnen de Medezeggenschapsraad en 
het team gesproken over een andere manier van organiseren van ons onderwijs. Hierbij 
wilden wij meer gebruik gaan maken van vakdocenten, wat zou maken dat dit 
consequenties zou hebben voor de groepsindeling. 
Maar toen kwam Corona… dit maakte dat het ons plan geheel stop heeft gezet. Om zaken 
anders te organiseren betekent dit ook dat wij u als ouders hierover willen informeren en 
meenemen. Niet door het schrijven van brieven, maar door het organiseren van 
ouderavonden. Helaas bleek al snel dat dit niet mogelijk zou zijn.  
Daarnaast heeft het digitale onderwijs ook diverse inzichten gegeven. Inzichten welke wij 
graag willen analyseren en verder onderzoeken m.b.t. anders organiseren van ons 
onderwijs. Dit alles, ook na overleg met de Medezeggenschapsraad, heeft ons doen 
besloten om de eerste periode van het nieuwe schooljaar te starten met een groepsindeling 
die in het verlengde ligt van de indeling van de afgelopen jaren. 
 
De groepsindeling wordt als volgt: 

Groep 8A  
Groep 7B/8B  
Groep 7A  
Groep 6A  
Groep 6B  
Groep 5  
Groep 4  
Groep 3  
Groep 1/2A  
Groep 1/2B  
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Deze groepsindeling is in eerste instantie tot aan de voorjaarsvakantie 2021. Als school 
willen wij graag de ruimte houden om het anders organiseren vorm te gaan geven. 
Daarnaast kunnen persoonlijke omstandigheden van leerkrachten en het tekort aan 
leerkrachten een reden zijn om gedurende het jaar de groepsindeling aan te passen. 

Op vrijdag 3 juli ontvangt u van ons verdere informatie met daarbij ook welke leerkracht 
voor welke groep zal komen.  
 

Gigakids-typecursus met tien vingers blind leren typen (gr. 6-7-8) 
Gigakids is een organisatie die kinderen mogelijkheden biedt een typecursus te volgen.  Bij 
voldoende aanmeldingen is er de mogelijkheid om volgend schooljaar na schooltijd op 
school een Gigakids-typecursus met 10 vingers blind typen te volgen. Meer informatie en de 
kosten hiervoor staan in de bijlage. 
 
RIVM- richtlijnen 
Leerlingen groep 1 en 2 
Vorige week maakte het RIVM bekend dat de richtlijn voor kinderen tot en met groep 2 
versoepeld wordt op gebied van verkoudheid. Graag leggen we kort uit hoe deze richtlijn nu 
bij ons op school van toepassing is.  

Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het 
kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool, behalve als zij een contact zijn van een 
patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met 
klachten die passen bij COVID-19. Heeft uw kind tot 6 jaar andere klachten dan 
neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals benauwdheid, hoesten en koorts, 
dan moet het thuisblijven.  

Testen 
Uw kind kan op uw verzoek getest worden, mocht u het zeker willen weten. Zeker als u 
denkt dat uw kind mogelijk in contact is geweest met een patiënt die COVID-19 heeft of 
deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek is testen verstandig. Uiteraard kunnen kinderen 
met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op 
verzoek van de ouders. 

Astma, hooikoorts of chronisch verkouden?  
Heeft uw kind astma, chronische verkoudheid of hooikoorts? Dan blijft de richtlijn zoals het 
was. Bij verandering van klachten of twijfel is overleg met de huisarts of behandeld arts 
verstandig.  

Wij zullen bovenstaande en de huidige maatregelen blijven hanteren, om zo voor iedereen 
een gezonde leer- en werkplek te creëren. Wij rekenen op uw oplettendheid in belang van 
ieders gezondheid. Monitor vooral de temperatuur bij iedereen thuis, waardoor we samen 
verspreiding van het virus kunnen blijven voorkomen.  
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Nieuwjaarsreceptie 
Gezien de omstandigheden is het dit schooljaar niet mogelijk dat u als ouder aanwezig bent 
bij de nieuwjaarsreceptie. De leerlingen zullen op woensdag 8 juli wel kennismaken met de 
evt. nieuwe leerkracht of klasgenootjes. 
 
 
Oproep TMO Regenboog Osseveld 
We zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Roosters en 
planningen worden hiervoor gemaakt. Ook voor de Tussen de Middag Opvang willen we 
graag het rooster weer rond gaan maken. Hiervoor kunnen wij op alle dagen nog hulp 
gebruiken. Voor deze hulp bieden wij een vrijwilligersvergoeding. Kunt u ons dagelijks, 
wekelijks of bijvoorbeeld tweewekelijks een pauze helpen, stuur dan een mailtje naar 
jminks@pcboapeldoorn.nl. Kunt u zelf niet, maar is er een oom/tante/opa of oma/kennis, 
die hierin wat zou willen betekenen, laat hen dan ook gerust contact opnemen voor meer 
informatie! 
 
 
Cito toetsen in juni  
De komende 2 weken nemen wij de citotoetsen af.  
Ondanks dat de leerlingen een tijdlang geen regulier onderwijs op school hebben 
ontvangen willen wij graag een onafhankelijk beeld van de groep en de individuele leerling.  

 Leidende vragen in onze analyse zullen zijn: 

• Waar staat de leerling/groep nu? 
• Waar heeft de leerling/ de groep nog moeite mee? 
• Wat lukt juist al wel? 

De “meting” in juni is een goede meting voor een startsituatie van het onderwijs in de 
volgende jaargroep. 

Uiteraard houden wij rekening met de afgelopen periode en zullen de uitslagen van de juni 
2020 toetsen minder absoluut geïnterpreteerd kunnen worden in de gehele 
schoolloopbaan. Gelukkig zijn er veel meer factoren die een beeld spelen bij ontwikkeling 
en groei. Toetsresultaten zijn slechts een critical friend of second opinion! 

Aanmelding broertje(s)/zusje(s)   
Wij verwelkomen graag nieuwe leerlingen bij ons op school. Mocht u uw zoon of dochter 
niet nog hebben aangemeld, dan nodigen wij u hierbij uit om dit alsnog te doen. Voor ons 
als school is het fijn om zo vroeg mogelijk zicht te hebben op de kinderen die gaan komen. 
Het benodigde aanmeldingsformulier kunt u op school opvragen.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vakantiebieb 
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! 
In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit 
groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.  

De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de 
Bibliotheek.  

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. 
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


