
 
 
 

Rijen, 12 juni 2020 

Beste ouders / verzorgers, 

 
Wat heerlijk om alle leerlingen weer in onze school te hebben en dat we weer ‘normaal’ de 
lessen kunnen hervatten.  

 
De inloop is nu ook wat langer geworden, de leerlingen mogen namelijk vanaf 8.15 uur en 
13.00 uur naar binnen lopen. Daar kunnen zijn hun handen al wassen, even kletsen met de 
juf en een werkje (af)maken. De leerlingen van groep 1-2 worden wel buiten opgehaald door 
de leerkracht.  
 
Onze kalender geeft aan dat we, na deze week, nog maar 4 weken naar school gaan. Vier 
weken waarin de leerlingen nog even keihard aan het werken zijn. Er wordt flink aan de 
kernvakken gewerkt, de CITO-toetsen worden gemaakt en groep 8 is druk met de musical. 
Kortom het zweet staat hier soms op de voorhoofden van zowel leerlingen als leerkrachten. 
En dat is prima! Het zijn ook de laatste schoolweken van Juf Wilma, want 
vanaf 10 juli mag zij van haar welverdiende pensioen gaan genieten. We 
hebben voor haar ook nog iets in petto, maar daar zullen we u binnenkort 
over informeren. Dat moet namelijk nog even geheim blijven voor juf 
Wilma.  
 
In deze nieuwsbrief nog een aantal belangrijke onderwerpen. Vriendelijk verzoek om de 
nieuwsbrief dus weer goed te lezen.  
 
Cor Diepstraten (Directeur) 
Peggy Kerremans (Locatieverantwoordelijke) 
 
 
Communicatie  
Ouders mogen de school nog niet in, maar mogen wel op het schoolplein. Dat 
betekent dat het niet mogelijk is om even snel de school binnen te lopen om iets 

tegen de leerkracht te zeggen. Er loopt altijd iemand buiten waar je 
even een boodschap aan door kunt geven. Ook is het mogelijk om 
even te bellen naar school, een mailtje te sturen naar de leerkracht 
of een berichtje via Parro. Vriendelijk verzoek om geen gebruik te maken van 
Whatsapp. Bedankt! 

 



 
 
 

Lesuren groep 1 t/m 3 
De ouders van de leerlingen uit groep 1 en 2 hebben onlangs een peiling ingevuld over ons 
voornemen om de lesuren van groep 1 t/m 3 aan te passen. 21 ouders hebben deze peiling 
ingevuld, waarbij 20 ouders hebben aangegeven geen problemen te hebben met deze 
wijziging.  
Vanaf volgend schooljaar; 
- komen alle kleuters op vrijdagochtend naar school (groep 1 is nu op vrijdag vrij); 
- zijn alle kleuters op vrijdagmiddag vrij (zoals nu al geldt voor groep 2); 
- komen de leerlingen uit groep 3 het hele schooljaar de gehele vrijdag naar school (nu 

zijn ze tot aan de kerstvakantie op vrijdagmiddag nog vrij). 
 
Wat zijn de voordelen voordelen van deze wijziging: 
● het draagt bij aan een nóg betere groepsvorming in groep 1-2; 
● er komt meer regelmaat voor de onderbouw groepen; 
● de samenwerking en doorgaande lijn peuter – kleuter wordt versterkt omdat ze nog 

vaker tegelijkertijd op school zijn; 
● we hebben de mogelijkheid om festiviteiten op vrijdagen plannen zonder de dat de 

agenda voor groep 1 daarvoor hoeft te veranderen; 
● groep 3-4 kan op vrijdagmiddag ondersteund worden door de leerkracht van groep 

1-2;  
● er komt meer ruimte voor het plannen van studiedagen in verband met 

schoolontwikkeling. Deze ruimte is op dit moment nogal krap. 
 
 
Schoolverlatersprogramma 

Door de Corona vallen veel dingen in het 
duigen, zo ook ons 
schoolverlatersprogramma … bijna!  
We hebben namelijk samen met de 
kinderen en binnen de richtlijnen een 
mooi programma voor de leerlingen van 
groep 8 klaarliggen. 
 
De musical gaat door, maar dan wel in 
een aangepaste vorm. Op dinsdagmiddag 
30 juni is de generale repetitie, de 
leerlingen van groep 1, 2 en 3 zullen 
aanwezig zijn als publiek.  

Op woensdagochtend 1 juli is de voorstelling voor de leerlingen van groep 4, 5, 6 en 7 en 
woensdagavond voor de ouders. Helaas is er dit jaar geen mogelijkheid om opa’s, oma’s of 
andere belangstellenden uit te nodigen. Ook zullen er dit jaar geen drankjes geschonken 
worden na de musical.  
 
Op dinsdag 7 en woensdag 8 juli hebben de leerlingen van groep 8 een alternatief kamp. Zij 
zullen gedurende de dinsdag en woensdagochtend allerlei activiteiten gaan doen en blijven 
een nachtje op school slapen.  
 

 



 
 
 
Om 12.00 uur zullen we de leerlingen van groep 8 uitzwaaien en ook dit zal anders gaan 
dan normaal. Dit zal namelijk niet op het schoolplein gebeuren, maar via de voordeur. De 
ouders kunnen een plaatsje zoeken in de Catsstraat om het spektakel te kunnen 
aanschouwen. U mag natuurlijk foto’s maken, maar ook wij zullen zorgen dat er foto’s 
worden gemaakt. Zo heeft u alle aandacht voor het ‘nieuwe’ uitzwaaien. 
 
Op deze manier kunnen wij, in deze bijzondere tijd, onze groep 8 leerlingen een 

 afscheid bieden.  
 
 

Team BVM 
 
 

 


