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15 mei 2020 

Uit de directiekamer. 

Na bijna twee maanden thuis, zijn we maandag weer van start gegaan. Spannend voor onze leerlingen, ouders, maar 
ook zeker voor de leerkrachten. Heel bijzonder om zo van de één op andere dag verplicht thuisblijven en ook nog 
heel veel regels waar iedereen zich aan moest en nog moet houden. Wij vinden het wel heel fijn om onze leerlingen 
weer te zien. Hoe het de komende weken zal gaan lopen is ook voor ons nog afwachten, maar gezien de situatie 
gaan we er met z'n allen het beste van maken. Helaas gaan ook de geplande activiteiten voor de komende tijd niet 
door. Voor groep 8 is het allemaal erg vervelend. Kamp gaat niet door en het oefenen voor de musical gaat allemaal 
lastig. Wij doen er alles aan om het afscheid van groep 8 toch op een fantastische manier te organiseren echter dit 
alles volgens de richtlijnen vanuit het RIVM.  

Dan moet ik u melden dat de schoolfotograaf ook is afgezegd. We hopen dat 
we tegen het einde van het jaar nog groepsfoto’s kunnen maken. Onze 
administratieve kracht kan goede en mooie foto’s maken. Haar zullen we 
hiervoor vragen. De schoolfotograaf hebben we begin volgend schooljaar 
opnieuw ingepland. 

Schoolreisje hebben met voortschrijdend inzicht verplaatst van begin volgend schooljaar naar mei volgend 
schooljaar.  
De studiedag van 12 juni blijft staan. De leerlingen zijn deze dag gewoon vrij en hebben geen les. 
 
Tot slot hopen wij op uw begrip en hopen dat wij allemaal gezond mogen blijven.  

 
Social schools 

De afgelopen week heeft u meerdere berichten ontvangen via social schools. Vanuit school zijn we enorm blij met 
deze communicatie app. Wanneer u nog niet de app nog niet heeft gedownload dan wil ik u hier op attenderen. 
Mochten er nog problemen zijn of het werkt niet mailt u dan even meester Wolter onze ICT-er van school. 
wolter.delange@stichtingopkop.nl 
De aankomende periode tot aan de zomer gaan we alle communicatie nog via de mail als via social schools 
versturen. Na de zomervakantie gebruiken wij alleen nog maar social schools. 
 
De jaarkalender komt ook in social schools te staan. We stappen dus af van onze oude vertrouwde kalender. Dit met 
als reden dat de kosten voor een kalender erg hoog zijn. De deadlines scherp zijn voor het aanleveren van data etc. 
ook proberen we de kosten wat te reduceren. Echter zal er dit jaar nog een printversie op de website komen. In de 
loop van de komende periode zult u ervaren dat social schools gevuld gaat worden. 

 

mailto:wolter.delange@stichtingopkop.nl


Verkoop Meubilair 

De afgelopen maanden hebben we op school hard gewerkt om nieuw meubilair uit te zoeken voor school. 
De wensen waren enorm, het budget soms wat minder. Na enkele concessie te hebben moeten doen zijn 
we gekomen tot een prachtige opdracht voor Eromes Marko. Onze school wordt straks prachtig. De 
levering van het nieuwe meubilair gaat plaatsvinden op de 2 en 3 juli a.s. De leerlingen zijn 2 juli gewoon 
op school maar dan wel met een wat aangepast programma. De kinderen gaan er mogelijk wat op uit 
richting de speeltuin, het bos o.i.d. Vrijdag 3 juli zijn alle leerlingen vrij!!! 

Wanneer u belangstelling heeft voor een leerlingen setje (tafel en stoel) dan kan dat. Graag willen wij 
maandag of dinsdag horen of er gebruik van wilt maken. De kosten hiervoor zijn 5 euro per set. De 5 
euro kunt u afgeven bij uw leerkracht die vervolgens de reservering maakt en de inventarisatie aan de 
directie doorgeeft. 

Formatie 2020-2021 

De formatie voor volgend jaar is bijna rond. De laatste eindjes moeten nog aan elkaar vast  geknoopt 
worden nog worden glad gestreken. Vervolgens laten wij u het weten.  
Wat we u wel alvast kunnen melden is het volgende. Meester Emiel heeft besloten na een paar jaar te 
hebben gewerkt op schoolB een vervolgstap te maken. Of deze stap nog in het onderwijs zal zijn is nog 
even de vraag. Helaas moeten wij u dus mededelen dat meester Emiel schoolB gaat verlaten. 

Juf Wijke gaat ook schoolB verlaten. Juf Wijke heeft een nieuwe baan gevonden op de Samensprong. Een 
school waar ze een kleutergroep krijgt en wat meer taken er omheen. Een logische en mooie stap! Helaas 
moeten wij juf Wijke dus ook laten gaan. 

Juf Esther heeft bijna haar diploma op zak van de PABO. Helaas heeft Stichting Op Kop Esther voor nu nog 
geen plekje kunnen geven. Juf Esther zal dus verder kijken. De school die h gaat worden mag blij zijn met 
deze super goede leerkracht. 

Meester Youp, misschien voor velen nog wat onbekend gaat ons ook verlaten. Meester Youp heeft het 
afgelopen jaar kinderen geholpen die wat extra nodig zijn. Meester Youp gaat weer studeren. 

Natuurlijk hebben we ook goed nieuws. 

Meester Kevin die nu nog invaller is in groep 4b krijgt vanaf 1 augustus een vast contract. We zijn blij dat 
we meester Kevin kunnen behouden. Een aanwinst voor ons team. 

Juf Patricia werkt als onderwijsassistent in groep 7. Juf Patricia krijgt volgend jaar uitbreiding in uren en zal 
volgend jaar te vinden zijn in groep 8 en zal de taken van Youp overnemen in de begeleiding van de 
individuele leerlingen. 

Dit was het voor nu…………………. Wordt vervolgd.  

Nog even in het kort……… 

Schoolfotograaf, pleinfeest, avond4daagse, optreden groep 3a en 3b schoolkamp groep 8 gaat niet door 

Studiedag 12 juni blijft staan. De leerlingen zijn deze dag vrij. 

3 juli de laatste schooldag zijn alle leerlingen vrij i.v.m. de levering nieuw meubilair 

 


