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Weer naar school op maandag 8 juni 

5-gelijke-dagen-model 

     

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

Maandag 8 juni a.s. gaan we weer allemaal alle dagen van de week naar school. Alle kinderen zitten 
dan weer met elkaar in hun eigen klas. Naar school komen is dan ook weer verplicht voor alle kin-
deren. Het thuisonderwijs stopt. In verband met het Coronavirus blijven er nog steeds aangepaste 
maatregelen van toepassing in en rondom de school. De brief hierover heeft u gisteren van ons per 
MSI ontvangen. Leest u deze voor maandag 8 juni a.s. echt heel goed door. Ook staan er belangrijke 
roostertijden in vermeld en de verschillende start– en eindtijden. Neemt u hier ook goed notie van. 
Bespreekt u de maatregelen dit weekend ook nogmaals goed door met uw kinderen. De 1,5 m af-
stand tussen kinderen en leerkrachten en andere volwassenen in de school blijft gewoon van kracht. 
Kinderen onderling hoeven de afstand van elkaar niet te houden. Wij zijn blij dat we alle kinderen 
maandag weer mogen ontvangen.  

Inzamelactie voor de voedselbank Ypenburg 

Ziekmelden 

Zoals u in de brief heeft gelezen gaan wij vanaf maandag 8 juni een pilot 
draaien met andere schooltijden. Wij gaan werken met het 5-gelijke-
dagen-model. De kinderen gaan alle dagen van de week van 08.30 uur tot 
14.00 uur naar school, ook op de woensdag. In verband met Corona star-
ten en eindigen we  niet allemaal precies tegelijk, maar met slechts 5 mi-
nuten tijd ertussen. Zie ook hiervoor de brief die u van ons ontvangen 
heeft. De pilot duurt tot aan de zomervakantie. Na de zomervakantie gaan 
wij in principe, afhankelijk van hoe de ontwikkelingen met betrekking tot 
Corona zijn, gewoon weer terug naar onze reguliere schooltijden.      

De inzamelactie voor de voedselbank is deze week heel goed op gang gekomen. Het 
doel is om alle kratten die wij hebben staan volledig gevuld te krijgen. Er zijn er in-
middels al veel gevuld, zie de foto hiernaast. Sommige kinderen komen op school 
met grote, volle boodschappentassen. Dat is heel fijn, maar dat hoeft natuurlijk hele-
maal niet persé. Alle beetjes zijn welkom. Wel hopen we dat ouders van iedere leer-
ling een kleine donatie doen, zodat iedere leerling ook iets in de kratten kan leggen. 
Wij danken iedereen hartelijk voor de warme bijdrage. Fijn dat we tijdens deze da-
gen aan elkaar denken en goed voor elkaar blijven zorgen.  

Groene speelplaats 

Het herinrichten van onze speelplaats in een “groene speelplaats” nadert zijn einde. 
Net voor het uitbreken van het Coronavirus is een nieuw duikelrek geplaatst op onze 

speelplaats. Dit was de wens van veel leerlingen uit de 
groepen 5 t/m 8. Daarnaast zijn deze week meerdere 
(bamboe)planten geplant, die de speelplaats een groenere 
uitstraling zullen geven. Op de speelplaats van de kleuters 
is een tunnel geplant van berkenboompjes, waar de kin-
deren straks met fietsjes en karren onderdoor kunnen rij-
den. Wij zijn heel erg blij met onze speelplaats en zien elke 
dag met hoeveel plezier de kinderen buiten spelen op ons 
mooie groene schoolplein.  

Wanneer uw zoon/dochter de school in verband met ziekte en/of gezondheidsklachten 
niet kan bezoeken verzoeken wij u dat telefonisch aan ons door te geven met vermel-
ding van de gezondheidsklachten. Ziekmelden kan niet per e-mail, omdat wij niet altijd 
in staat zijn om de mail aan het begin van een schooltijd te lezen. Bij voorbaat harte-
lijk dank. In geval van Corona-gerelateerde klachten blijft uw kind thuis.  


