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Weer naar school 

Te laat komen 

     

Böttgerwater 21  |  2497 ZJ  Den Haag  |  Tel: 070-3906564  |  E-mail: info@obsypenburg.nl  |  Web: www.obsypenburg.nl 

De eerste schoolweek zit erop. De meeste kinderen, op de leerlingen van groep 1 na, zijn deze week 
na lange tijd weer op school geweest. Wat was het fijn om iedereen na zo lange tijd weer te zien. 
Acht weken niet naar school gaan is ook wel een hele lange tijd. Heel veel kinderen en ouders hebben 
in de periode van thuiswerken erg hun best gedaan. Wij danken alle ouders voor het serieus oppak-
ken van het thuiswerken met hun kinderen.  

Het thuiswerken is helaas nog niet helemaal over, omdat we momenteel nog maar met halve groepen 
naar school gaan, waardoor er nog een stukje thuis gewerkt moet blijven worden. Daarom willen we u 
vragen om nog even vol te houden om ook, zelfs nu uw kinderen weer naar school komen, het 
schoolritme op de thuisdagen aan te houden en ook het thuiswerk van de kinderen te blijven contro-
leren. De instructies bij de lessen worden in de tijd op school gegeven, maar blijft u controleren of al 
het thuiswerk ook echt door uw kind gemaakt is. Alle kinderen, zelfs soms ook de ouderen, hebben 
dit wel nodig. Probeer ook te voorkomen dat kinderen ‘s avonds pas aan het schoolwerk gaan.  

Studiedag en Hemelvaartvakantie 

 

Om te voorkomen dat wij te grote groepen mensen voor de school hebben staan met brengen en ha-
len, komen de kinderen op verschillende tijden naar school en zijn zij ook op verschillende tijden uit. 
Wij hebben, i.v.m. Corona momenteel geen inloopkwartier, maar brengen en halen moet binnen 5 mi-
nuten gebeuren: 

Groep 2 en 3 van 08.25-08.30 uur 

Groep 4, 5 en 6 van 08.40-08.45 uur 

Groep 7 en 8 van 08.55-09.00 uur 

Wij vragen u echt om deze tijden strak te hanteren. Vanochtend waren er opvallend veel leerlingen 
van de groepen 4, 5 en 6 echt TE LAAT op school. Wilt u er als ouder zorg voor dragen dat dit NIET 
meer gebeurt. We vragen ook uw hulp voor het goed uitvoeren van onze Corona-maatregelen. Daar 
hebben wij ieders inspanning bij nodig. We hebben allemaal verantwoordelijkheid voor en naar el-
kaar!!! 

Op woensdag 20 mei is het studiedag. De school is die dag voor alle kinderen gesloten. Deze studie-
dag stond al in onze jaarplanning en op uw schoolkalender. Op donderdag en vrijdag is het Hemel-
vaartvakantie. De school opent haar deuren weer op maandag 25 mei met de leerlingen van cohort A  
en de kinderen van de noodopvang.  

Hoe gaat het verder? 

Regelmatig krijgen wij van ouders vragen over hoe het nu verder gaat. Op dit moment hebben wij 
daar ook geen idee van. Als school zijn wij, net als u,  steeds afhankelijk van de informatie die tij-
dens de informatiebijeenkomsten van premier Rutte met het land gedeeld worden. Na deze toespra-
ken gaan de besturen met elkaar in overleg, die de kaders aangeven 
voor de scholen, waarmee wij uiteindelijk onze plannen moeten maken 
en uitvoeren. Die delen wij steeds, zodra wij die gemaakt hebben, zo 
snel als mogelijk, met u ouders, zodat u ook weet waar u aan toe bent. 

Houd dus steeds, lees dagelijks, goed uw MSI in de gaten.  

Nog steeds krijg ik vragen  en opmerkingen van ouders dat zij vaak niet 
alle bijlagen kunnen lezen die met mailings worden meegestuurd. Denkt 
u eraan dat u altijd moet inloggen bij MSI en van daaruit alles lezen. Als 
u MSI op deze manier gebruikt, krijgt u steeds alle informatie goed bin-
nen, waardoor u geen informatie mist. En dat laatste is erg belangrijk in 
deze tijd.   


