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Terugblik
Allereerst wil ik iedereen nogmaals bedanken voor het nakomen van alle afspraken rondom de
nieuwe situatie op school. Wij zien dat dit alles heel prettig verloopt. De kinderen en u als
ouders houden zich keurig aan alle richtlijnen en dit geeft de leerkrachten wel zo’n veilig
gevoel.
Basisscholen per 8 juni weer volledig open
Het regulier basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs mogen vanaf 8 juni weer volledig
open, tenzij er serieuze contra-indicaties zijn. Dat maakte premier Rutte gisteren avond bekend.
In de week van 1 juni wordt hierover een definitief besluit genomen.
In de tussentijd zullen wij bekijken hoe we dit binnen onze school het best kunnen organiseren.
Ik zal u hierover te zijner tijd over informeren.
Indeling en opvang 1 t/m 5 juni
In de vorige berichtgeving vond u een planning voor de A- en de B-groep tot en met 29 mei.
Omdat de nieuwe situatie pas vanaf 8 juni in zal gaan vindt u hier de planning voor de eerste
week van juni.
Alle kinderen komen ook in deze week ook nog voor de helft van de week fysiek naar school.
Onze afspraken over het halen en brengen zijn hierbij nog steeds van toepassing.

1 t/m 5 juni
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Vrij i.v.m.
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Donderdag
A-groep

Vrijdag
B-groep

Uitgeleende Chromebooks
Verschillende ouders hebben gebruik gemaakt van een Chromebook van school. Als de school
vanaf 8 juni weer opengaat voor alle leerlingen dan moeten alle uitgeleende Chromebooks
weer ingeleverd worden bij de groepsleerkracht
Studiedag 2 juni
Omdat er de afgelopen periode al veel lestijd verloren is gegaan heb ik samen met de
leerkrachten besloten om de studiedag van 2 juni te laten vervallen. Deze dag zal ingezet
worden als een normale lesdag. De onderwerpen van de studiedag zullen op andere momenten
na schooltijd worden ingepland.
Schoolfotograaf
Na overleg met de schoolfotograaf hebben wij besloten om het maken van de pasfoto’s gewoon te laten
plaatsvinden. Wellicht kunnen op een later moment de groepsfoto’s toch ook nog genomen worden,
maar hierover zullen wij u later informeren. Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei zal de
schoolfotograaf aanwezig zijn om pasfoto’s te maken. De schoolfotograaf zal vanzelfsprekend de
richtlijnen van het RIVM en van de school volgen. Mocht u liever niet hebben dat uw kind in deze tijd op
de foto gaat dan kunt u dit aangeven via de mail: petraeven@stichtingrobijn.nl

Schoolreisjes
Zoals u wellicht al begrepen heeft, kunnen de schoolreisjes dit schooljaar helaas niet doorgaan.
We gaan er vanuit dat dit volgend schooljaar wel weer mogelijk is. Of dat al in september kan of
dat het in het volgend voorjaar zal zijn weten we op dit moment nog niet.
Veel ouders hebben de bijdrage al betaald. Om voldoende geld in kas te houden (voor sommige
locaties hebben we een voucher gekregen ter waarde van de reeds betaalde bedragen), extra
bankkosten te voorkomen (iedere boeking kost geld) en de penningmeester te ontlasten
(alle bedragen terugstorten is enorm tijdrovend) stelt de MR voor om de bedragen voor de
schoolreisjes te bewaren voor volgend schooljaar.
Er is bekend voor welk kind al betaald is, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.
We hopen op uw begrip. Mocht u het bedrag desondanks terug willen dan kunt u een email
sturen naar penningov@detorenuil.nl.
RIVM richtlijnen
Alle richtlijnen van de RIVM blijven van kracht (niezen in de mouw, papieren zakdoekjes,
afstand houden, niet naar school komen als er klachten zijn of als er familieleden coronagerelateerde klachten hebben). Bij twijfel graag eerst overleg met de schoolleiding.
Tot slot
Het is fijn dat de school eindelijk weer voor alle leerlingen open gaat.
Het zal nog wel de nodige aanpassingen vragen en nieuwe afspraken zullen nodig zijn.
Een beetje spannend is het wel.
Eén ding staat vast: de leerkrachten kijken er naar uit om alle kinderen weer samen te
verwelkomen!
Vriendelijke groet,
Ine Vermeer
Directeur

