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Op dit moment werken de basisscholen nog met halve groepen en daarom ook nog niet volgens de 
volledige 100% onderwijstijd. Vanaf maandag 8 juni gaat dat veranderen. Dan gaan alle leerlingen in 
het basisonderwijs weer volledige dagen naar school.  

Vooralsnog zal dat voorlopig nog zeker volgens aangepaste richtlijnen vanuit het RIVM en volgens het 
leidend protocol van de PO-raad, de vakbonden en andere brancheorganisaties zijn. Dat laatste proto-
col zou op woensdag 27 mei voor alle scholen beschikbaar komen. Helaas is dat protocol pas op don-
derdagavond 28 mei het veld ingestuurd. Vandaag hebben het schoolbestuur en het management-
team van de school zich over het protocol gebogen en het aangepast aan onze school. Vervolgens 
moet het voor advies naar de medezeggenschapsraad, waarna het nog in het schoolteam moet wor-
den besproken. Dit laatste gebeurt op dinsdag 2 juni a.s. tijdens onze komende studiedag. Op woens-
dag 3 juni zullen wij u ouders nader informeren over de details van de richtlijnen vanaf 8 juni a.s. Ko-
mende week, de week van 2 t/m 5 juni, gaan we allemaal nog voor 50% naar school. Kijkt u goed op 
de kalender op welke dagen uw kind aan de beurt is om naar school te komen.  

Inzamelactie voor de voedselbank Ypenburg 

Tweede Pinksterdag en studiedag 

Het is ons gelukt om nog dit schooljaar een afspraak te maken met de 
schoolfotograaf. De foto’s zullen genomen worden op donderdag 18 juni 
a.s. We maken afspraken met elkaar en de fotograaf om dit veilig, volgens 
de richtlijnen, te laten verlopen. Om die reden worden er dit jaar helaas 
geen foto’s gemaakt van broertjes en zusjes die niet (meer) bij ons op 
school zitten. Zoals we u reeds eerder hebben gemeld, gaat de betaling 
van de schoolfoto’s dit jaar anders dan andere jaren. U krijgt een kaartje 
met een code. Daarmee logt u in op de website van 123Schoolfotogra-
fie.com & FotobureauService.nl en daar kunt u naar wens schoolfoto’s bestellen. Als wij meer informa-
tie hebben zullen wij u te zijner tijd hiervan op de hoogte stellen.  

Gisteren heeft u allemaal per e-mail een berichtje gehad over de actie die wij houden 
voor voedselbank Ypenburg. De voedselbank heeft een tekort aan producten. Zij heb-
ben heel enthousiast en blij verrast op onze actie gereageerd. De productenlijst is op-
gesteld door de voedselbank zelf. Houdt u zich dus aan deze lijst als u wilt doneren. 
Wij hopen dat alle ouders via hun kinderen een steentje bijdragen en dat alle kratten 
gevuld worden. De eerste producten zijn reeds binnen.  

Werk thuis controleren 

Helaas (en gelukkig) gaan wij nog een week van gedeeltelijk thuison-
derwijs tegemoet. Wij constateren dat het steeds vaker voorkomt dat 
kinderen, op de dagen dat zij niet fysiek op school zijn, het thuisonder-
wijs niet meer, of slechts gedeeltelijk maken. Op school lopen wij hier 
dan op de lesdagen tegenaan. Wij verzoeken u als ouders om er ko-
mende week nog extra alert op te zijn dat uw zoon/dochter alle thuis-
werk maakt. Het is namelijk erg onhandig als de lessen op school be-
sproken worden, dat leerlingen de lessen niet hebben gemaakt. Ook 
komt het steeds meer voor dat leerlingen niet al hun schoolspullen bij 
zich hebben, wanneer zij een dag fysiek op school zijn. Ook graag nog 

komende week aandacht daarvoor. Wij danken u daar hartelijk voor. De laatste loodjes…….. 

Op maandag 1 juni is de school gesloten in verband met Tweede Pinksterdag. Ook dinsdag 2 juni is de 
schoolgesloten. Het is dan studiedag. Deze studiedag stond al in het jaarprogramma van de school 
opgenomen. Er wordt voor deze dag (2 juni) voor de leerlingen geen thuisonderwijs verzorgd. Op de 
andere dagen dat kinderen komende week nog thuis moeten werken, zal het werk weer via MSI aan u 
gezonden worden. Let er op: Soms wordt werk voor meerdere dagen in een mail opgegeven!! 


