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Agenda 2019-2020
05-06

Leerlingen vrij ivm voorbereiding 8 juni

15-06

Leerlingenraad (OVB!)

17-06

Margedag team , kinderen vrij

06-02

Laatste schooldag (’s middags vrij)
Vakantie t/m 16-8

17-08

1e schooldag nieuwe schooljaar

Weer naar school
We zijn blij dat bijna alle kinderen weer op
school zijn. Er zijn nog twee thuisblijvers in de
OB, maar die komen hopelijk na 8 juni ook
weer. Fijn dat we het jaar samen kunnen
afsluiten. Er zijn nog maar 5 weken te gaan!
Vrijdag 5 juni zijn de kinderen vrij i.v.m.
voorbereiding ‘nieuwe normaal’. Op die dag
zouden we anders (blijkt nu) een
onderbezetting in het team hebben: Juf
Marloes wordt donderdag geopereerd en moet
in ieder geval vrijdag revalideren en juf Lydia
heeft een begrafenis. Beide sterkte
toegewenst.
Het nieuwe normaal
Maandag 8 juni mogen de kinderen weer
tegelijk naar school. Dat betekent niet dat
alles weer ‘normaal’ is. Iedere groep blijft de
ingang gebruiken die we de afgelopen weken
gebruikten. De kinderen komen gespreid
binnen, tussen 8.15 – 8.30 uur. We blijven
handen wassen. De afstand tussen
volwassenen blijft 1.50 meter. Ouders blijven
buiten het hek. Zorgt u er zelf voor dat u bij
het ophalen om 14.15 uur de gepaste
afstand bewaard?
Wieletjesdag
De wieletjesdag op de 1e woensdag van de
maand vervalt gedurende de RIVM
maatregelen. Hopelijk kan het weer na de
zomervakantie.
Margedag 17 juni
Op 17 juni (leerlingen vrij, zie
activiteitenkalender) gaat het team
vergaderen over het schooljaar 2020-2021 en
gaan ze aan het werk met de invulling van het
portfolio. Ook zal het team afspraken maken
over de invulling van de laatste schoolweek,
want die zal er anders uit zien door de
maatregelen van het RIVM. Het protocol geeft
aan dat tot de zomervakantie ouders nog niet
op het plein of in het schoolgebouw mogen.
Dat betekent dat er dus ook geen ouderkindgesprekken mogelijk zijn. Wel willen we in
de laatste schoolweek het portfolio mee naar
huis geven en bespreekt de leerkracht deze
met de leerling. Na de zomervakantie zijn de
startgesprekken en deze willen we dan
gebruiken om het portfolio ook met de ouders
te bespreken. De startgesprekken zijn in week
2 en 3 na de zomervakantie (op de
jaarkalender is dat week 35 en 36)
Vanuit de MR
Aan het eind van dit schooljaar loopt de eerste
termijn van de voorzitter MR,

Dinanda Krahwinkel af. Zij stelt zich herkiesbaar
voor een volgende termijn van 4 jaar. Eventuele
tegen- kandidaten kunnen zich binnen 1 week
na heden melden bij Anja Oosterhoff. Als er
geen tegen kandidaten zijn dan wordt de
benoeming automatisch verlengd.
Vanuit de OR
In de OR nemen 2 ouders afscheid: Margreet en
Stienie. Bedankt voor jullie inzet! Helaas kunnen
we dat nu niet live doen, maar daar vinden we
een oplossing voor. Als er ouders zijn die belangstelling hebben voor een rol in de OR, dan
kunnen die contact opnemen met Mariëlle v.d.
Belt (moeder van Lars, Nick, en René).
sanderenmarielle@live.nl
Schoolfotograaf
Op dinsdag 16 juni komt de schoolfotograaf
langs alleen voor de afscheidsfoto groep 8! Dat
moet buiten het hek, omdat er (m.u.v stagiaires)
nog geen externen op het plein en in school
mogen. Op maandag 31 augustus (dus na de
vakantie) Komt de schoolfotograaf langs voor de
andere groepen. Ook dan hangt het van de dan
geldende RIVM maatregelen af, wat mogelijk is.
Vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff
Vakantiespel Ooststellingwerf
Hallo Jongens en meisjes, In
het begin van dit jaar zijn wij
van Vakantiespel
Ooststellingwerf bij jullie in
de klas geweest om een
praatje te houden over
vakantiespel (soms wordt het
ook wel spelweek genoemd).
Sommigen van jullie waren zeer enthousiast en
hadden zo’n 370 kinderen zich al opgegeven.
Nu hebben wij een paar weken geleden al eerder
verteld dat vakantiespel 2020 niet doorgaat. Dat is
natuurlijk wel heel erg jammer! Vooral ook omdat het
voor groep 8 de laatste keer zou zijn. Maar toch zijn
wij nu met zijn allen aan het bedenken of wij het op
een andere manier kunnen organiseren!
Whoohooo!!! Hoe dit er precies uitgaat zien dat weten
wij nog niet. Maar dat we iets gaan doen, dat is wel al
zeker. Voor beide weken zijn de hoofdleiding en de
leiding een programma aan het bedenken. Dit is soms
online, maar ook proberen we langs te komen in de
dorpen waar jullie wonen. Wat, wanneer en hoe
vermelden wij op de website www.vakantiespel.nl
of op onze facebookpagina
https://www.facebook.com/Vakantiespel/
We hopen jullie snel te zien bij Vakantiespel 2020!!
Groetjes Vakantiespel Ooststellingwerf

