
 1 

 
Openbare basisschool voor Daltononderwijs         

 
 
 

 

                                                                       mei 2020         

 
 
 

‘Weer op school’: de eerste ervaringen…….. 1 Interne verbouwing…………………………………. 2 
Schoolvakanties en vrije dagen  
2020-2021………………………….…………….……….. 1 

Komende weken……………………………………… 2 

Vernielingen op het bouwterrein..…………….. 2  
 
 
‘Weer op school’: de eerste ervaringen 
Op maandag 11 mei is de school weer open gegaan. Nu we anderhalve week open zijn, kunnen we zeggen 
dat we positief zijn over hoe het gegaan is. Het halen en brengen gebeurt heel gelijkmatig, veel oudere 
kinderen komen zelfstandig naar school en we zien dat de kinderen met veel plezier naar school komen. 
We zien dat de kinderen heel flexibel zijn, bijvoorbeeld bij het afscheid nemen van hun ouders, maar ook in 
de klas. Ook het werken met halve groepen heeft veel rust gegeven in de schoolgang. Regelmatig handen 
wassen is ook al een goede routine geworden.  
 
Dinsdagavond 19 mei is tijdens de persconferentie heeft Mark Rutte het volgende bekend gemaakt: 
“Vanaf 8 juni gaan de basisscholen geheel open, tenzij in de komende weken uit alle lopende 
onderzoeken naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord 
zou zijn. In de komende weken zullen met het onderwijs afspraken worden gemaakt over de invulling 
van deze verdere openstelling. Aansluitend op dit voornemen gaat ook de buitenschoolse opvang vanaf 
8 juni weer gewoon open”.  
 
Wij zijn blij dat we de kinderen weer hele lesdagen op school kunnen verwelkomen en wat we nu hebben 
neergezet weer verder kunnen uitbouwen. Hoe we hier verder invulling aan geven hangt af van de 
afspraken die worden gemaakt. Indien hier nieuws over is, zullen wij u hier tijdig over informeren in een 
aparte brief.  
 
Wat betreft het halen en brengen van de leerlingen, zien we dat ouders voldoende afstand van elkaar 
houden. We vinden het fijn dat dit zo goed gegaan is. Als straks weer alle kinderen tegelijk naar school gaan 
willen wij u vragen om deze afstand tot elkaar te blijven behouden. Daarnaast willen we ook vragen of de 
leerlingen nog steeds zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen (hiermee bedoelen we de leerlingen 
die dat nu ook al doen). Het ophaalmoment spreidt zich wat lastiger dan het brengmoment, dus verzoeken 
wij u om echt pas zo dicht mogelijk op de eindtijd op school te arriveren en ook zo snel mogelijk weer te 
gaan, zodra uw kind/kinderen bij u is/zijn. Tot slot willen we u nog laten weten dat het afscheid nemen bij 
het brengen en het ophalen van de leerlingen op dezelfde manier blijft gaan als in de periode van 50% naar 
school. U neemt als ouder dus buiten het hek afscheid van uw kind. De leerkrachten van groep 1 blijven 
voorlopig buiten op het schoolplein de leerlingen opwachten.  
 
 
Schoolvakanties en vrije dagen 2020-2021 

Eerste schooldag Maandag 31 augustus 2020 

Herfstvakantie Maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie Maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 

Krokusvakantie Maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari 2021 
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SPO studiedag Maandag 22 maart 2021 

Pasen Maandag 5 april 2021 

Meivakantie Maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei 2021 

Hemelvaart Donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 

Pinksteren Maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie Vrijdag 16 juli tot en met vrijdag 27 augustus 2021 

 
De planning van de studiedagen is nog niet helemaal rond. In de volgende nieuwsbrief zullen we u de 
planning van de studiedagen laten weten.  

 

 
Vernielingen op het bouwterrein 
Via de aannemer Van Zoelen zijn wij geïnformeerd over vernielingen op het bouwterrein. Het is niet 
bekend welke kinderen er op het bouwterrein spelen. Daarnaast realiseren wij ons dat het 
bouwterreinen voor kinderen hele aantrekkelijke speelterreinen zijn. Wij willen u vragen om met uw 
kinderen het gesprek aan te gaan over het gevaar van bouwterreinen en het belang om andermans 
spullen niet kapot te maken.  
 
 
Interne verbouwing 
De meivakantie is gebruikt om in de school twee interne 
verbouwingen te doen. Eén verbouwing heeft plaatsgevonden in de 
ruimtes van de BSO boven, waar komend schooljaar een groep van 
de Apollo 11 zal komen. En één verbouwing heeft plaatsgevonden in 
het lokaal van groep 2/3A. In dat lokaal is een berging geplaatst. Dit 
lokaal wordt komend schooljaar een BSO ruimte. 
 
 
 

Komende weken   

Maandag 1 t/m vrijdag 5 juni  Pinkstervakantie Alle leerlingen vrij 

Maandag 8 juni Vanaf deze dag weer hele dagen naar school  

Vrijdag 26 juni Nieuwsbrief 9  

 
Met vriendelijke groet,  
 
Marie-Louise Bijl en Marja Hamers 
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