
 
 
Nieuwsbrief 15 mei 2020 
 
Beste ouders 
Het was spannend maandag maar de eerste week zit er alweer op. In het begin leken de 
kinderen wat onwennig de school binnen te komen maar dat was al snel voorbij. We waren 
heel blij de kinderen weer te zien en we zagen ook veel blije ouders naar ons zwaaien. Het 
continurooster tot 14.00 uur is ook even wennen. Vooral de korte pauze tussen de middag is 
voor leerkrachten en kinderen wel een overgang maar geeft ook veel voordelen. We zijn blij 
met Corrie van de TSO van KomKids en onze onderwijsassistenten en stagiaires die het 
buitenspelen mogelijk maken. Werken met de helft van de klas is ook heel bijzonder. Al die 
lege tafeltjes en stoeltjes geeft toch een andere sfeer. Maar we klagen niet; we zijn heel blij 
dat de kinderen weer naar school kunnen komen. We zijn benieuwd naar verdere 
onderzoeken en cijfers en kijken uit naar een school die weer vol in bedrijf is maar met zo 
min mogelijk risico’s. 
 
Hieronder een verslagje van de oud papier vaders. Na de lock down waren de 
meesten vorige week weer van de partij! Super…. 

 
Er was voldoende animo om te lopen, men had er weer zin in. 
Het was een latertje vanavond, we waren pas tegen half 10 thuis. We zijn hoopvol 
voor wat betreft de opbrengst; zeker nu met de thuisblijf situatie want er wordt 
veel geklust & online geshopt. 
Normaal lopen we de 1e dinsdag van de maand maar gezien bevrijdingsdag op 5 
mei is de ophaling verplaatst naar afgelopen dinsdagavond, dus 5 weken sinds de 
laatste ophaling. 
Veel kartonnen dozen stonden langs de weg, kliko’s waren zo vol en stonden 
veelal met deksels open. 
Al met al reden er 2 nagenoeg volle vrachtwagens retour naar de Irado. Ik ga er 
vanuit dat we het record van Januari (11.000 KG) gaan verbreken. 
Dus ik reken op een mooie opbrengst van rond de Euro 400,- / 425,- 
 

 
Entreetoetsen 
Er is besloten om de entreetoetsen die normaal gesproken aan het eind van groep 7 worden 
afgenomen, te verplaatsen naar het begin van groep 8. De leerkrachten gebruiken de 
toetsgegevens als beginsituatie om het programma zo goed mogelijk af te stemmen op de 
doelen. In de nieuwsbrief van volgende week krijgt u meer informatie over de manier 
waarop wij methodetoetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem zullen inzetten en 
over het wat en hoe van het laatste rapport. 



 
Schoolreis gecancelled 
Zoals u zult begrijpen zal het schoolreisje voor de groepen 1 tot en met 7 dat gepland stond 
op vrijdag 29 mei helaas niet doorgaan. De Ouderraad heeft een voorstel met betrekking tot 
restitutie ouderbijdrage aan de MR van de school voorgelegd. Aanstaande maandag 18 mei 
vergadert de MR. U krijgt hier volgende week verder bericht over via deze nieuwsbrief. 
 
Schoolkamp groep 8 
Op dit moment wordt nog druk overlegd over het wel of niet laten doorgaan van 
Oosterhout. Er zijn nog drie scholen van Primo die hun schoolkamp nog “tegoed” hebben 
waaronder de Violier. Op dit moment is het niet toegestaan om met meer dan 30 personen 
iets te organiseren. Wellicht wordt op  20 mei besloten dat dit per 1 juni opgerekt zal 
worden naar 100 personen. Omdat onze kampweek precies in de week van 1 juli valt weten 
wij niet wat de Paasheuvelgroep zal besluiten; ons wel of niet toelaten..als we besluiten te 
gaan. Buiten dat vragen wij ons af of het verstandig is om te gaan. We hebben ook nog geen 
inzicht in de mening van de ouders van groep 8.  
Een ander aspect is het busvervoer. Bij navraag blijkt dat busvervoer niet toegestaan is voor 
evenementen, schoolreisjes etc. Ook weten we niet wat er na 20 mei besloten zal worden. 
Aangezien de Paasheuvelgroep ons verplicht om voor 20 mei te annuleren als wij dat 
zouden willen en we in dat geval 20% van de reservering moeten betalen in plaats van het 
hele bedrag, worden we verplicht om voor de toespraak van Mark Rutte op 20 mei te 
besluiten of we wel of niet zullen gaan. 
Maandagavond aanstaande zal de mening van de MR gevraagd worden. Als we niet gaan 
zullen we zorgen voor een fantastisch alternatief voor deze week! Dat staat vast. 
 
Komende weken 

● Aanstaande week is er alleen op 18 en 19 mei les. Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 
zijn vrij in verband met Hemelvaart. 

● De week van 25 mei is een “gewone” week 
● In de week van 1 juni valt het Pinksterweekend: In deze week is er alleen op dinsdag 

2 juni en donderdag 4 juni les. Vrijdag 5 juni is er geen les. 
● Vanaf 8 juni hopen we weer volledig open te gaan. Dit is uiteraard afhankelijk van de 

voorschriften van het ministerie. 
 
Ik wens u een heel fijn weekend! 

 
 
 
 
 
 



 
 


