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Nieuwsbrief week 23 

 

Hoe verder vanaf 8 juni? 

Vanaf 8 juni gaat het hele onderwijs en opvang weer open voor alle kinderen. Vanaf die da-
tum hebben alle kinderen, op basis van de richtlijnen van de overheid, weer het recht om 
naar school te gaan. Thuisonderwijs mag wel, maar alleen als er geen leerkracht voor de klas 
kan staan.  

De maatregelen rondom corona zullen nog wel wat langer duren dan 8 juni, zomervakantie, 
september…. Het bestuur geeft wel het advies om het continurooster te continueren tot aan 
de zomervakantie om het aantal verkeersbewegingen te beperken. Ook in het kader van vei-
ligheid wat het personeel op het kindcentrum betreft, is dit advies serieus te nemen. Het is 
nog niet te overzien welk effect het gaat hebben als wij weer met alle kinderen op school 
zijn, laat staan, als er nog meer verkeersbeweging op het kindcentrum komt.  

Daarom volgen wij het advies van Blosse op en continueren wij het continurooster. Uw kind 
blijft dus nog steeds tussen de middag op school.  

Op ma, di, do en vrij zijn de groepen 5 t/m 8 om 14.30 uur uit. Op woensdag eindigt de 
school om 12.15 uur.  

Voor de groepen 1 t/m 4 geldt ma, di en do tot 14.30 uur, woensdag tot 12.15 uur en op 
vrijdag eindigt de school weer om 12.00 uur.  

Hieronder belangrijke informatie voor de gang van zaken vanaf 8 juni. 

▪ Uw kind blijft tussen de middag op school. Wij zien inmiddels steeds meer koekjes in 
de brooddrommel verschijnen. Denkt u er aub aan een gezonde lunch mee te geven! 

▪ De ingangen blijven hetzelfde. 
▪ Wat het brengen en halen van de kinderen van de groepen 1/2 en 3 betreft, komt 

volgende week een kleine aanpassing. Wilt u daarom de Fiep berichten aub goed in 
de gaten houden. 

▪ De noodopvang stopt per 8 juni 2020. 
▪ De musical gaat in aangepaste vorm door. De ouders van groep 8 leerlingen worden 

hierover geïnformeerd door de leerkracht. 
▪ Wat de schoolfotograaf betreft, ontvangt u binnenkort nader bericht. We zijn hier-

mee bezig.  
▪ De richtlijnen vanuit de RIMV en de 1,5 meter afstand  blijven natuurlijk van toepas-

sing. 

Continurooster 

In het kader van veiligheid en gezondheid voor uw kind en het personeel van KC Sint Jan 
draaien wij nu een aantal weken een continurooster. Dit heeft vast om aanpassing voor u in 
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uw werk- en thuissituatie gevraagd. Wij willen onze waardering uitspreken voor uw flexibili-
teit en bedanken voor uw begrip en ondersteuning.  

Onze dank gaat ook uit naar de vrijwilligers van de TSO die tot nu toe zowel in de middag als 
ook na school toezicht hebben gehouden op het plein.  

Omdat wij om veiligheidsredenen hebben gekozen om het continurooster door te zetten tot 
aan de zomervakantie blijven de vrijwilligers van de TSO ondersteuning bieden tussen de 
middag. Van 14.30-15.15 uur vangen wij als team de BSO kinderen op. 

 
 

 

Studiedag 2 juni- reminder   
 
Zoals eerder vermeld, gaat de studiedag op 2 juni door. 
Deze dag is er geen reguliere BSO, alleen noodopvang be-
schikbaar voor ouders in een cruciaal beroep. 
 

 

Afwezigheid juf Nicolette, 

U heeft natuurlijk gemerkt in de afgelopen twee weken dat juf Nicolette Conijn niet op de 

werkvloer was. Juf Nicolette is afwezig door ziekte. Haar herstel zal nog wel even duren. Tot 

aan de zomervakantie vervangt juf Monique Gremmen haar. 

We hopen op een goed en voorspoedig herstel voor Nicolette. 

 

Vervanging juf Nicolle volgend schooljaar 

Gelukkig gaat het weer heel goed met juf Nicolle. Zij heeft haar taken vanaf de meivakantie 

weer volledig opgepakt. 

In juli gaat juf Nicolle met verlof. Het is gelukt om haar vervanging in te vullen. Wij zijn heel 

blij om volgend schooljaar Emily Velberg en Marco Smidt te mogen verwelkomen op KC Sint 

Jan. Beide komen zich voorstellen aan het team op 2 juni en nemen vervolgens deel aan 

deze studiedag. Op een gegeven moment stellen zij zich via een nieuwsbrief aan u voor. 

 
Wij wensen u namens het team van KC Sint Jan  
alvast fijne Pinksteren! 
 
 
 
Marion Kramer en Simone Rock 
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