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Agenda
21 en 22 mei
1 juni
2 juni

: Hemelvaartweekend
: tweede Pinksterdag
: vrije dag leerlingen

Weer open! - Week 1
Alle basisscholen zijn afgelopen maandag weer begonnen. Hoe wij deze maandag weer opstartte, mochten we
zelf bepalen van onderwijsminister Arie Slob. Zolang we ons maar zouden houden aan de
anderhalvemeterafstandregel (voor volwassenen en zoveel mogelijk voor kinderen) en maximaal de helft van het
aantal kinderen dat tegelijk aanwezig is. Die regels gelden in ieder geval de komende drie weken. Of we daarna
weer op volle kracht open mogen, is afhankelijk van hoe het coronavirus zich de komende tijd verspreidt.
Dus na acht weken mochten afgelopen maandag de kinderen van De Witte Olifant weer naar school. Wat fijn om
die blije koppies weer te zien! De meeste kinderen waren flink verlegen en bijzonder rustig op de eerste dag,
alles voelde nieuw en het was voor iedereen weer even wennen. Er is in de groepen aandacht besteed aan
groepsvorming en het welbevinden van de leerlingen. De een vond het heerlijk om thuis te leren maar de ander
voelde zich behoorlijk geïsoleerd. Er was ruimte voor al die verschillende verhalen en gevoelens over de
afgelopen tijd.
Het halen- en brengen was ook even wennen. Inmiddels loopt dit; de meeste ouders weten nu waar ze het beste
kunnen staan en houden afstand van elkaar. Ook het op tijd komen was weer even wennen maar we hebben er
vertrouwen in dat dit volgende week wel lukt bij iedereen.
Groep 8 is deze eerste week meteen enthousiast begonnen met het oefenen van de musical. In groep 7 hebben
de kinderen naast een paar noodzakelijke toetsen, een interessante thema-ochtend over insecten gehouden. In
groep 4 zijn kinderen o.a. aan de slag gegaan met drijven en zinken. En in groep 5 werd er geëxperimenteerd met
lesgegeven via een webcam, zo kunnen de thuisblijvende kinderen ook een instructie in de groep mee doen.
Maar ook kan de thuisblijvende leerkracht zo een instructie geven ‘in’ de klas.
In de eerste week hebben we nog geen gymles gegeven, dit gaan we vanaf volgende week wel weer doen.
Buiten, in halve groepen, met een looproute zodat groepen elkaar niet ontmoeten en zonder omkleden. Even
lekker bewegen onder leiding van de gymleerkrachten en dan weer verder met het schoolwerk.
In school doen we er alles aan om besmetting te voorkomen, de groepen blijven gescheiden van elkaar, er wordt
extra vaak handen gewassen en we maken extra veel schoon.
Kortom: we zijn weer volop bezig en volop aan het zoeken naar weer een nieuw ‘normaal’.
Wij hebben gekozen om te werken met een halve-dagen-rooster. We willen de kinderen namelijk graag elke dag
zien, en elke dag nieuwe instructies kunnen geven. Door met een halve dag te werken hebben we geen overblijf
nodig, dit scheelt 28 extra volwassenen in de school. En hoeven we niet met alle groepen buiten te spelen.
We begrijpen dat het voor (sommige) ouders best ingewikkeld is. We hopen dat ouders elkaar kunnen helpen.
Maar ook wij denken graag met u mee. U kunt hierover contact opnemen met de leerkracht van uw kind, dan
zoeken we samen naar een oplossing.
Ons rooster is elke week voor het grootste deel hetzelfde, het enige dat wisselt per week is de woensdag.
Hieronder volgt, voor alle duidelijkheid, dit rooster nogmaals maar dan voor de komende drie weken precies
uitgewerkt, inclusief alle vrije dagen.
Met vriendelijke groet,
Marjolijn Willemse
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Week
18-22 mei
Ochtend

Tijd
Inloop 8.15 uur

8.30 – 11.30 uur

MA
18/5

DI
19/5

A

A

B

B

MA
25/5

DI
26/5

A

A

B

B

WO
20/5

DO
21/5

B

VRIJ
(Hemelvaart)

VR
22/5
VRIJ

(WOE tot 12.30)
Middag

Inloop 12.15 uur
12.30 – 15.00

uur

Week
25-29 mei

Tijd

Ochtend

Inloop 8.15 uur
8.30 – 11.30 uur
(WOE tot 12.30)
Inloop 12.15 uur
12.30 – 15.00 uur

Middag

Week
1-5 juni
Ochtend

Middag

Tijd
Inloop 8.15 uur
8.30 – 11.30 uur
(WOE tot 12.30)
Inloop 12.15 uur
12.30 – 15.00 uur

MA
1/6

VRIJ

DI
2/6

VRIJ

(2e
Pinksterdag)

WO
27/5

DO
28/5

A

WO
3/6

VR
29/5

B

B

A

A

DO
4/6

B

VR
5/6

B

B

A

A

Goed nieuws!
In deze bijzondere tijd wil ik graag leuk nieuws met jullie delen. In de nieuwsbrief van vrijdag 28 juni 2019 jl. deed
ik een oproep. In deze oproep gaf ik aan op zoek te zijn naar een nieuw huis en dat heb ik inmiddels gevonden!
Ik heb ontzettend veel geluk gehad. De woning naast mijn huidige woning stond leeg en is van dezelfde eigenaar.
Deze woning wordt momenteel van top tot teen opgeknapt en de woning is ook nog eens groter (door een extra
slaapkamer). Als de verbouwing klaar is, mogen mijn vriendin en ik hier intrekken. Ik wil iedereen bedanken voor
het meedenken en meeleven. Heel fijn om te merken dat er zoveel mensen waren die mij hierbij hebben
gesteund.
Marvin Leeninga
Leerkracht van groep 6A
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Grappige uitspraak
In een van de kleutergroepen hadden ze het over loszittende tanden.
De juf vraagt aan een van de kinderen: “ben jij al aan het wisselen”? waarop het kind zegt: “nee, ik laat ze groeien.”

Junivakantie
Omdat de kinderen een aantal weken niet naar school zijn geweest is besloten om de junivakantie te beperken tot één dag
(zie ook het rooster boven). Dit betekent dat de kinderen vrij zijn op maandag 1 juni (tweede Pinksterdag) en dinsdag 2 juni.
Vanaf woensdag 3 juni verwachten wij de kinderen weer op school.

Notulen Medezeggenschapsraad
Ter informatie, bijgaand de notulen van de laatste video vergadering van dinsdag 21 april 2020.

Jarige joppen
In de vorige nieuwsbrief ben ik Philip uit groep 7A helemaal vergeten te vermelden. Philip is 8 mei 11 jaar
geworden. Alsnog van harte gefeliciteerd Philip.
Komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
16 mei
Norah-May uit groep 1/2A
17 mei
Anna uit groep 7A
Sam uit groep 3
Arya uit groep 4B
18 mei
Flin uit groep 6B
Jager uit groep 5B
19 mei
Cesar uit groep 7B
21 mei
Zakariya uit groep 1/2A
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn dag toegewenst!
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