Nieuwsbrief nr. 10 – Juni/juli 2020
Nieuws uit de school
Nieuwsbrief op de site
Iedere maand plaatsen we onze maandbrief ook op de
website van de school. Alle persoonlijke namen en
privacy gerelateerde zaken zijn hier uit weggelaten.
Vooraf…
Deze nieuwsbrief verschijnt halverwege de maand
juni, maar het leek ons goed om tussentijds een
update te geven en vooruit te blikken naar de laatste
schoolweken van dit schooljaar. Neemt u één en
ander goed door?
We zijn blij en dankbaar dat de school vanaf 8 juni
weer helemaal ‘open’ is. Ondanks alle maatregelen en
beperkingen is het fijn om alle kinderen in de klas te
hebben. Helaas mogen we ouders nog niet op het
schoolplein en in de school verwelkomen. De
verwachting is dat diverse maatregelen ook na de
zomervakantie nog wel zullen gelden.
Rapporten
De kinderen krijgen op vrijdag 10 juli het rapport mee
naar huis. Voor de kleutergroepen geldt dat de
kinderen een rapport krijgen zonder de KIJK!lijnen
bijgevoegd. Deze hebben we nu alleen bij enkele
leerlingen geregistreerd, als dit het geval is ontvangt
u hier als ouders bericht over.
Het rapport van de groepen 3 t/m 7 is eveneens
anders van opzet. Voor de hoofdvakgebieden geven
we dit keer een letter (bijv. goed, voldoende). Andere
vakken laten we leeg, omdat we te weinig cijfers en
gegevens hebben om het goed in te kunnen vullen.
Wel krijgen de kinderen een briefje in het rapport met
uitleg en schrijft de juf of meester er een persoonlijke
noot bij. De kinderen van groep 8 krijgen hun rapport
tijdens de afscheidsavond.

De inloopavond die we altijd rond het derde rapport
organiseren kan helaas niet doorgaan. Toch willen we
u nadrukkelijk vragen, als u n.a.v. de toetsgegevens
(te zien in het Ouderportaal), het rapport of de
overgang, met de leerkracht wilt spreken, maak dan
gerust een telefonische afspraak. Het liefst hebben
we dan dat u de leerkracht een mailtje stuurt, zodat
we een gesprek kunnen inplannen op een tijd dat
beiden schikt.
Bijzonderheden in de laatste schoolweken:
Hoewel we nog een aantal weken te gaan hebben,
informeren we u vast over de bijzonderheden in de
laatste schoolweken.
- Rond 1 juli hopen we de nieuwe groepsverdeling
bekend te maken.
-Op vrijdag 10 juli wordt het rapport meegegeven aan
de kinderen.
- In de laatste schoolweek zullen er ook
schoonmaakactiviteiten zijn. Als we uw hulp thuis
kunnen gebruiken om bijv. speelgoed schoon te
maken, dan zal de leerkracht u daarover berichten.
- Op maandagmiddag 13 juli maken de klassen kennis
met de nieuwe juf of meester. De leerkrachten zullen
de groepen hierin begeleiden. De kinderen zijn op
dezelfde tijd uit als anders (dus de tijd van de ‘oude’
groep).
De ouders van nieuwe leerlingen zullen persoonlijk
bericht krijgen over de gang van zaken.
- Op woensdag 15 juli zullen de leerlingen van groep 8
in alle groepen langs komen om iets uit te delen.
- Donderdag 16 juli is de laatste ‘officiële’ schooldag
dat de kinderen op school zijn.
- Vrijdag 17 juli om 10 uur is de jaarsluiting in de kerk.
Deze wordt verzorgd door de collega’s die op vrijdag
werken. Helaas mogen we deze niet met een volle
kerk houden… We hopen dat alle kinderen (met de
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ouders) thuis meekijken via de live-verbinding vanuit
de kerk. De link hiervoor krijgt u nog.
- In normale omstandigheden kwamen veel ouders de
laatste schooldag even in de school om te bedanken
en een fijne vakantie te wensen. Helaas kan dit nu
niet en zullen we elkaar dit jaar op afstand groeten…
Afscheid groep 8
Voor groep 8 hebben we een aangepast programma
in elkaar gezet, met een aantal activiteiten die passen
binnen de bestaande richtlijnen. De ouders en
leerlingen zijn hierover geïnformeerd. Hoewel anders
dan anders, hopen we dat we deze jongens en
meiden een goed afscheid kunnen geven! Veel van
jullie hebben 8 jaar lang bij ons op school gezeten en
we hebben veel met jullie meegemaakt. Voor nu nog
even succes de laatste schoolweken bij ons en voor
straks: veel plezier op je nieuwe school!
En boven alles wensen we onze schoolverlaters toe de
bescherming van onze God (zie kader hiernaast).

Ook goed om hier te noemen dat we hopen dat het
afgelaste schoolreisje hopelijk in september alsnog
kan plaatsvinden.
Wel of niet naar school?
We krijgen nog wel eens vragen in deze tijd: mag mijn
kind wel of niet naar school i.v.m. klachten? Daarom
onderaan deze nieuwsbrief de richtlijnen van het
RIVM nog een keer op een rij.
Tot slot
Er zal vast nog wel een keer een nieuwsbrief of
nieuwsbericht uitgaan dit schooljaar. Voor nu een
hartelijke groet namens de collega’s!
J. Teeuw
Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.

Oproep
Er komen nog regelmatig aanmeldingen binnen voor
nieuwe leerlingen die op korte termijn vier jaar
worden. Onze dringende oproep is: heeft u een zoon
of dochter die vóór 1 oktober 2021 nog 4 jaar wordt
en niet is opgegeven op school, wilt u dit dan nog snel
doen? Aanmeldformulieren zijn op de site te vinden.
Ouderbijdrage
De meeste ouderbijdragen hebben we inmiddels
binnen. Hartelijk dank daarvoor!
Heeft u de bijdrage nog niet voldaan? Wilt u dat dan
z.s.m. doen? Dat kan via het systeem ‘Kassa’, maar
als dat niet lukt, mag u het ook gewoon overmaken
naar de rekening van de school. De gegevens kunt u
bij ondergetekende of bij Arja van Emst opvragen
(administratie@ehslienden.nl). Kunt of wilt u de
bijdrage niet voldoen? Laat het ons dan even weten
(als u dat al gedaan heeft hoeft dat natuurlijk niet nog
een keer).
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We krijgen regelmatig vragen over of kinderen wel of niet naar school mogen. Hieronder de basisregels nog een keer op een rij.
Bij twijfel: neem contact op met de GGD.
Mijn kind heeft verkoudheidsklachten. Mag hij naar de opvang of school?
Je kind mag gewoon naar school als het gaat om bekende klachten, zoals hooikoorts of astma. Het is niet nodig om hem te
laten testen.
Alle kinderen met verkoudheidsklachten (hoesten of keelpijn of een loopneus of neusverkoudheid) of verhoging of koorts boven
de 38 graden of benauwdheidsklachten blijven thuis. Ze kunnen niet naar de opvang of school. Zij mogen weer naar school als
zij 24 uur klachtenvrij zijn.
Een gezinslid heeft koorts, mag mijn kind naar school?
Als je klachten hebt die passen bij corona moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Vrienden en familie mogen niet op
bezoek komen. Kinderen mogen weer naar school als iedereen in het gezin of van de huisgenoten langer dan 24 uur klachtenvrij
is.
Nieuwe richtlijn vanaf 17 juni:
Kinderen tot 6 jaar mogen bij gewone verkoudheidsklachten naar school komen. Wanneer er echter ook sprake is van koorts of
andere klachten, dan blijft een kind thuis.
Bron: RIVM
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