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Lieve kinderen we missen jullie! Kinderen en ouders wat werken jullie hard! 
 
Dat is de tekst die op het speellokaal is aangebracht. En zo is het ook!! 
Op 21 april neemt het kabinet een beslissing voor de periode na de meivakantie. We hopen 
natuurlijk dat de scholen op de een of andere manier weer open mogen gaan, maar voor nu 
is dat afwachten. Het kan nog vele kanten op.  
Zodra er meer bekend is, laten we u dat weten! 
 
Veel activiteiten konden daarom niet doorgaan, zoals schoolvoetbal, paasontbijt, eindtoets 
voor groep 8 en de Koningsspelen. Het betekent ook dat we de schoolreizen dit jaar niet 
kunnen organiseren en ook geen Eindkamp voor groep 8. We hadden dit de kinderen zo 
graag gegund, maar door deze omstandigheden is dit niet mogelijk.  
We proberen de schoolreizen te verplaatsen naar begin volgend schooljaar, maar meer 
kunnen we daar nu nog niet over zeggen. Voor het Eindkamp van de kinderen van groep 8 
zoeken we een alternatief.  
 
Het zijn voor ons allemaal bijzondere omstandigheden waar we mee te maken hebben.  
Ik heb grote waardering voor de ouders, die elke dag thuis met de kinderen het huiswerk 
maken, naast wellicht hun baan en andere bezigheden! We begrijpen maar al te goed, dat 
dit lang niet altijd gemakkelijk is. 
Ik heb grote waardering voor de leerkrachten, die op allerlei manieren erg hun best doen 
om het (t)huiswerk zo goed mogelijk samen te stellen en te begeleiden. Zij proberen met elk 
kind en de ouders zo goed mogelijk contact te houden en zoveel mogelijk voor hen klaar te 
staan!  
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En ik heb zeker grote waardering voor de kinderen, die niet naar school kunnen en een 
heleboel te verwerken krijgen, zonder hun vrienden en vriendinnen toch steeds hun 
huiswerk zo goed mogelijk maken! 
 
Wanneer iets niet naar wens verloopt kunt u dit natuurlijk aangeven en proberen we bij te 
sturen. We zijn heel blij met de positieve reacties die we van heel veel ouders krijgen! 
Wanneer we het samen doen krijgen we veel voor elkaar! 
 
 

Zwangerschapsverlof 
Juf Elske haar zwangerschapsverlof loopt ten einde. Vrijdagmorgen is juf Marja er daarom 
voor het laatst. We zijn heel blij dat zij de vervanging zo enthousiast en creatief heeft 

ingevuld! Daarom hebben we haar alvast in de bloemetjes gezet.        
 

 

Juf Elske komt na de meivakantie weer werken in groep 
8. Zij gaat wel minder werken.  
Tot de zomervakantie 2 dagen (maandag en vrijdag) en 
na de zomervakantie gaat zij 3 dagen werken. 
Juf Natascha is gelukkig bereid om de overige dagen 
(dinsdag, woensdag, donderdag) de juf van groep 8 te 
blijven. 
 
Daarnaast is juf Marianne bereid om tot de 
zomervakantie op maandag en dinsdag de leerkracht van 
groep 5/6 te blijven, zodat er verder geen wisselingen 
meer nodig zijn.   
Fijn dat zij dit willen doen! 
 

 

Bibliotheekboeken 
De Zeeuwse Bibliotheek heeft boeken beschikbaar gesteld voor kinderen die thuis weinig 
leesboeken hebben. We hebben er 120 kunnen ophalen! Wanneer kinderen thuis weinig 
boeken hebben en heel graag willen lezen, dan kunnen de kinderen er 2 per persoon 
uitkiezen en meenemen! Ze liggen in de hal. Mooie actie van de ZB! 

 
  
 

Hartelijke groet,  
namens het team. 
Jacco Onderdijk. 


