
 

 

Nieuwsbrief 26 mei  ‘20 

25 mei      Studiedag, alle kinderen vrij. 
26 mei      MR-vergadering 
1 juni       2e Pinksterdag, alle kinderen vrij. 
15 en/of 18 juni     Afname NIO groep 7 
17 juni      Werkdag leerkrachten, alle kinderen vrij.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Beste ouders/verzorgers, 

 
Scholen open op 8 juni ‘20 
Zoals u heeft kunnen horen is het de bedoeling dat de scholen 8 juni weer open gaan voor alle 
kinderen. Volgende week is er overleg binnen Spaarnesant hierover. Dan bespreken we met elkaar 
of dit op de scholen haalbaar is en hoe we dit gaan organiseren. Omdat verschillende collega’s 
momenteel niet op school komen, is het van belang om te onderzoeken of we voor elke groep een 
leerkracht hebben. 
 
De komende twee weken gaan we verder met het geven van les aan halve groepen. Dat bevalt 
prima! De leerkrachten hebben de lesstof goed kunnen herhalen en ze hebben goed les op maat 
kunnen geven. Ook zijn de Corona-afspraken goed uitgevoerd door iedereen. De komende twee 
weken gaan de leerkrachten verder met de leerstof. 
 
We gaan wel iets veranderen om verwarring te voorkomen:  
Komende maandag is er een studiedag dus dan zijn de kinderen vrij. Maandag 1 juni ’20 is de 
school ook gesloten vanwege Pinksteren. 
 
De komende twee weken komen de A-en B-groepen op vaste dagen: 

• de A-groep op dinsdag en donderdag 
• de B-groep op woensdag en vrijdag 

De B-groep heeft dan geen gym maar dat is niet anders te organiseren. Leerkrachten zullen 
vervangende activiteiten bedenken hiervoor. 
 
Zodra duidelijk is hoe we het onderwijs 8 juni in gaan richten wordt u natuurlijk op de hoogte 
gebracht dor ons. 
 
Cito toetsen 
In juni worden de Citotoetsen afgenomen. (Kleutertoetsen: rekenen en taal,  Groep 3 t/m 7: 
rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen). Wij gaan de scores analyseren en kunnen zo goed 
zien wat de kinderen nog moeilijk vinden of wat ze gemist hebben. In het nieuwe schooljaar 
passen we dan het onderwijsaanbod gelijk aan de bevindingen aan. Zo proberen we eventuele 
achterstanden op te speuren en in te halen.  
 
Verkouden, hoesten of niet lekker….. 
Als uw kind verkouden is, hoest, koorts heeft of zich niet lekker voelt willen we u met nadruk 
vragen uw kind thuis te houden om besmetting te voorkomen. Ook als een ander gezinslid thuis 
ziek is moeten broertjes en zusje thuis blijven. Er zijn nu nog regelmatig kinderen met klachten als 
niezen, hoesten en verkoudheidssymptomen naar school gekomen en dat is niet wenselijk. We 
letten hier heel streng op, maar dat zult u wel begrijpen. Meld uw kind wel elke dag even af als het 
nog steeds ziek is. 
 
 
 
 



 

 

Bericht van de GGD over kinderen met chronische luchtwegklachten  
Ook voor kinderen met bekende chronische luchtwegklachten is het belangrijk dat zij weer naar 
school en/of kinderopvang kunnen. Kinderen bekend met chronische luchtwegklachten zoals astma 
of hooikoorts, waarbij de klachten onveranderd zijn en passend bij hun aandoening mogen weer 
naar school. Op moment dat er veranderingen optreden in de klachten, moeten deze kinderen 
thuisblijven.  
Zo nodig kunt u bij vragen contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg. 
De informatie is terug te lezen op: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  
 
Studiedag 
Maandag 25 mei is er een studiedag voor het team van de Piramide. Deze dag zijn alle kinderen 
vrij. De vrije dag zal voor vele ouders prettig zijn omdat het weekend ervoor de Ramadan eindigt. 
 
We wensen iedereen die het Suikerfeest viert fijne dagen toe! 
 
Vriendelijke groet, Team OBS de Piramide 


