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Vragenlijst ouders 5-gelijke-dagen-model 

Rapporten 

Afscheid kleuters in groep 2 

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

De afgelopen 6 weken hebben wij op school een pilot gedraaid met het 5-gelijke-
dagen-model. Na de vakantie gaan wij weer terug naar onze oude schooltijden, 
maar dit onderwerp blijft in het schooljaar 2020-2021 wel op onze werkagenda 
staan. Graag willen we uw mening horen over hoe u en uw kind(eren) dit model in 
de afgelopen periode hebben ervaren. Hiervoor heeft u op donderdag 9 juli via MSI 
een mailtje ontvangen. In de mail staat een link naar de korte vragenlijst. Wij hopen 
dat veel ouders deze in willen vullen. U kunt de vragenlijst tot uiterlijk woensdag 15 
juli om 20.00 uur invullen. Daarna is de vragenlijst gesloten. Alvast bedankt voor uw 
feedback.  

Afscheidsmusical leerlingen groep 8 

Vandaag is met de meeste kinderen van de school het schoolrapport mee naar 
huis gegaan. Dit is helaas niet voor alle kinderen het geval. Wanneer de rap-
portmap, die alle ouders van ons in februari nieuw ontvangen hebben, niet op 
school is ingeleverd, is er vandaag geen rapport meegegeven. Wanneer dat het 
geval is, vragen we u om ons maandag 7,50 te betalen voor een nieuwe rap-
portmap, zodat wij uw kind alsnog het rapport mee kunnen geven. De rapport-

mappen moeten na de zomervakantie, uiterlijk vrijdag 4 september, weer op school ingeleverd zijn.  

Nieuwe schooljaar 202-2021 

Op dinsdag 14 juli is de opvoering van de musical van de leerlingen van groep 8. De 
leerlingen nemen daarmee afscheid van hun basisschoolperiode, die voor de huidige 
groep 8 wel heel bijzonder is geëindigd. Omdat de musical Corona-proof moet wor-
den uitgevoerd, in verband met het handhaven van 1,5 m afstand tussen volwasse-
nen, wordt hij twee maal door de leerlingen opgevoerd. In de ochtend voeren de kin-
deren hem op voor alle andere kinderen van de school. De ouders van de leerlingen 
van groep 8 zijn door de leerkrachten van groep 8 op de hoogte gebracht van de or-
ganisatie rondom de eindmusical.  

 

Gisteren heeft u van ons een brief ontvangen met daarin de indeling voor het nieuwe schooljaar 2020
-2021. U weet nu in welke groep uw kind in het schooljaar 2020-2021 ingedeeld is. Ook hebben alle 
kinderen dat inmiddels van de leerkrachten op school gehoord. Op de website van de school, 
www.obsypenburg.nl is de schoolgids voor het schooljaar 2020-2021 geplaatst. Deze gids bevat be-
langrijke informatie voor u ouders voor het nieuwe schooljaar. Leest u deze schoolgids voor de start 
van het nieuwe schooljaar goed en aandachtig door. Ook het brengen en halen van de kinderen wordt 
na de vakantie iets aangepast. Dat staat ook in deze gids uitvoerig beschreven. In de week na de va-
kantie zult u van ons de nieuwe jaarkalender ontvangen. Gebruikt u deze goed, want daar staan be-
langrijke data voor het schooljaar 2020-2021 voor ouders in opgenomen.  

Traditioneel nemen ook onze oudste kleuters ieder jaar afscheid van een speciale periode 
in hun basisschooltijd. Natuurlijk zullen we dat dit schooljaar ook gewoon de verdiende 
aandacht geven, ook al is het wel, wegens de Corona-maatregelen van afstand houden 
tussen volwassenen, op een aangepaste wijze. Alle ouders van de kinderen die het betreft 
zijn daar per MSI inmiddels reeds door de leerkrachten van op de hoogte gebracht.   

Te laat komen 

Deze week waren erg veel leerlingen, meerdere dagen, te laat op school. Dat zijn over het algemeen 
ook steeds dezelfde leerlingen. Wij willen de ouders van deze kinderen vragen om er zorg voor te 
dragen dat hun kind altijd op tijd op school aanwezig is. Het is erg vervelend voor de groep als er na 
de start van de lessen druppelsgewijs steeds kinderen binnen komen die te laat zijn. Daarnaast is 
het voor het betreffende kind ook heel erg vervelend. Voor ouders die altijd op tijd zijn, is dit bericht 
niet bedoeld!  


