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Nieuwe leerlingen 
We mogen deze week maar liefst 4 nieuwe leerlingen 
begroeten. In groep 1 zijn Bas, Else en Fenne begonnen 
en in groep 4 is Bart de gelederen komen versterken. 
Van harte welkom alle vier! Leuk dat jullie er zijn en 
veel plezier bij ons op school toegewenst. 
 
Inventarisatie BSO en Onderwijs op afstand 
In deze Ynfo twee korte enquêtes dit keer. De eerste 
gaat over buitenschoolse opvang. We krijgen de laatste 
tijd steeds vaker de vraag van (nieuwe) ouders of er 
ook buitenschoolse opvang bij ons op school geregeld 
is. Dit is een aantal jaren geleden ook geïnventariseerd, 
maar toen was de belangstelling te gering om het voor een BSO-organisatie rendabel te 
krijgen. We houden nu een nieuwe inventarisatieronde en kijken of het mogelijk op 
(korte) termijn wel van de grond kan komen. Met de uitslag van de inventarisatie gaan 
we organisaties benaderen. Het is dus niet gezegd dat er BSO komt, maar we gaan kijken 
of het realiseerbaar is. Hoe groter de vraag, hoe groter de kans dat het komt. Voor de 
inventarisatie BSO kunt u klikken op deze link: Inventarisatie BSO  
 
De tweede enquête gaat over het ‘Onderwijs op afstand’. In de afgelopen periode 
hebben de kinderen van onze school een groot aantal weken thuisonderwijs gekregen. 
Vanaf 8 juni gaat de school weer helemaal open en we hopen dat het niet weer nodig is 
om het 'Onderwijs op afstand'  te organiseren. Toch is de kans aanwezig dat het op enig 
moment weer noodzakelijk zal zijn en daar willen we van te voren goed op voorbereid 
zijn. We vragen u daarom om de afgelopen periode van het 'Onderwijs op afstand' te 
evalueren en ons van tips/adviezen te voorzien. We zullen niet alle wensen kunnen 
voldoen, maar gaan alles serieus bekijken en vervolgens onze aanpak in een protocol 
gieten, zodat alle gemaakte afspraken voor iedereen duidelijk zijn.  Voor de evaluatie 
van het Onderwijs op afstand kunt u klikken op: Onderwijs op afstand  
 
Het invullen van beide enquêtes neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Zou u het uiterlijk 
maandag 1 juni ingevuld willen hebben? 
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Cito toetsen 
Binnen het team hebben we gesproken over het wel/niet afnemen van de Citotoetsen 
aan het eind van dit schooljaar . We hebben besloten dat we niet alles gaan doen, maar 
wel een aantal. Reden hiervoor is dat we de uitslagen van deze toetsen gebruiken als 
uitgangspunt voor de onderwijsplannen (aanpak, zorg en begeleiding) van het nieuwe 
schooljaar. Doordat we ze nu afnemen, kunnen we snel na de vakantie starten met onze 
nieuwe plannen. De komende weken zullen de toetsen worden afgenomen. 
 
Verjaardagen  
Mei 
26 Else (4 jaar) 
26 Fenne (4 jaar) 
 
Weer volledig naar school 
Vanaf maandag 8 juni gaan we weer volledig naar school. Als er nog nieuwe afspraken 
uit het protocol van de PO-raad (overkoepelende organisatie voor het basisonderwijs), 
komen, dan brengen we u hiervan op de hoogte. Voorlopig gelden alle huidige 
afspraken ten aanzien van hygiëne, ouders wel/niet in en rond school enz.  nog steeds.   
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 
 

Agenda 
 
Juni 
1 Pinksteren (leerlingen vrij) 
2 Vrije dag (leerlingen vrij) 
 
 


