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De Kalender 
1 juni  start pinkstervakantie 

2 juni  Juf Heleen Boot jarig 

8 juni alle leerlingen weer  alle 

dagen naar school 

2 juli  Meester Hilbert Donker 

jarig 
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Beste ouders, 

  

Vaak kies ik ervoor om via Westeinde naar huis te rijden omdat het zo’n mooie weg is. Zo, 

ook vorige week. Via de radio in mijn auto volgde ik een somber gesprek over de corona 

crises en de gevolgen daarvan. Tegelijkertijd keek ik naar buiten. Ik zag hoe alles in de 

afgelopen weken tot bloei is gekomen. De zon scheen uitbundig en de lucht leek blauwer 

dan ooit. Ik leerde vroeger op de kleuterschool een liedje waarin de regel voor kwam “stil 

maar wacht maar , alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. “ Daar moest ik opeens aan 

denken.  Misschien was het een verlangen. Het is goed om met beide benen op de grond te 

staan omdat we leven en onze opdracht hebben in deze wereld. Maar het is ook goed om stil 

te staan bij Het perspectief dat deze wereld overstijgt door je af te vragen waar het op 

uitloopt. Waarvoor zijn we hier op aarde en welke toekomst wacht? Wat een gedachten, hè, 

en dat zomaar in de auto op weg naar huis. 

Dus als u weer eens over Westeinde rijdt, weet u nu waar u even over na kunt denken      

J.(Jaco) Offermans                               
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Korte nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief is wat kort. Dat heeft ook te maken dat de meest basale dingen op school nu voorrang 

hebben en er heel veel andere zaken  niet of anders door gaan. Verder wordt u ook steeds geïnformeerd 

door de leerkrachten via Parro. 

In de volgende nieuwsbrief zullen we u meer informeren over de afronding van het schooljaar. 

  
 

Iedereen weer alle dagen naar school 
Zoals u begrepen hebt gaan de scholen weer alle dagen voor alle leerlingen open. 
We hebben er voor gekozen dat we nu weer terug gaan naar het normale rooster met de 
gebruikelijke schooltijden die we voor de coronacrises hadden.  Het continurooster laten we dus 
weer los. (Uiteraard zijn we wel nieuwsgierig hoe u dit rooster ervaren hebt. Als u daar iets over kwijt 
wilt, kunt u me altijd een mailtje sturen.) Ook het overeten gaat weer op de oude manier verder. 
 

Ouders in de school?? 
Dat is nog steeds niet toegestaan. Alleen de moeders van de bibliotheek en het overeten mogen hun 
werk weer oppakken. Ook dan geld de regel van anderhalve meter afstand. 
Dit heeft ook gevolgen voor de 10 minuten gesprekken. Deze zullen niet in de school plaatsvinden. 
Nadat de leerlingen de Cito-toetsen gemaakt hebben zullen de leerkrachten telefonisch contact 
opnemen met de ouders. Dat zal in de laatste week van juni zijn. 

Wat zijn de (nieuwe)  afspraken? 
Hoe (laat) komen we op school?  

• De leerlingen van groep 3-8 mogen tussen 10 voor half 9 en half 9 al naar binnen. Ze gaan 
dan in hun lokaal stillezen. En s ’middags tussen 13.05 uur en 13.15 uur. Ze blijven dus niet op 
het plein. Dit om drukte bij de ingang te voorkomen.  
• De leerlingen van groep 3 en 4 komen binnen via de kleuteringang en de groepen 5 tot en 
met 8 gaan via de hoofdingang naar binnen.  
• De leerlingen van groep 1 en 2 worden ‘s morgens tussen 8.30 uur en 8.35 uur naar school 
gebracht en ’s middags om 13.15 uur. De ouders stoppen bij het hek.  De juf staat daar om de 
kinderen op te vangen. De kinderen starten met buitenspel. Als alle kinderen er zijn kan de 
groep naar binnen.  
• We vragen ouders om niet bij het hek te blijven praten maar zodra hun kind door de juf is 

opgevangen, weer weg te gaan. Zwaaien aan de overkant blijkt goed te werken       
De gespreide pauzes.  

• Pauzes gaan we spreiden. De leerkracht gaat mee naar buiten.  
Groep 3/4  om 10. 00 uur  
Groep 5/6 om 10.15  
Groep 7/8 om 10.30  
Groep 1/ 2 kan voor 10 uur of na 10.45 naar buiten.  
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Einde van de morgen en de  middag. 

• Het naar buiten gaan doen we ook nog steeds gefaseerd. De leerkrachten van groep 5/ 6 en 
7/8  staan bij de deur en kijken steeds of de gang weer leeg is.  
• Groep 3 en 4 gaan eerst door de kleuteringang naar huis  
• Groep 1 en 2 gaat daarna naar buiten. De juf loopt mee tot het hek. 
• De leerlingen blijven niet op het plein, maar gaan direct naar huis of de naschoolse opvang. 
Tot 16. uur mogen er geen kinderen op het plein spelen. Daarna is het plein gewoon weer open 
als dorpsplein. 

Gezondheid  
 

 Hygiëne  

• De leerlingen wassen hun handen als ze op school komen.   
• In de klas is een zeeppompje en zijn papieren handdoekjes aanwezig. De leerkracht heeft 
desinfecterende spray waarmee attributen die regelmatig aangeraakt worden, gereinigd worden. 
Dat wordt alleen door de leerkracht gedaan.  
• De kinderen houden anderhalve meter afstand met de leerkracht. 

  
Gezondheid  

• We houden de richtlijnen van het RIVM aan. Dat houdt in dat zowel kinderen als 
leerkrachten bij verkoudheidsklachten thuis blijven.  
• Heeft uw kind hooikoorts dan is het verstandig om dat bij de leerkracht te melden. Ik merk 
dat mensen en kinderen zich bijna schuldig voelen als ze een keer hoesten of niesen. (Als uw kind 
hooikoorts heeft, moet u dat melden bij de leerkracht) 
• Vanaf 1 juni mag iedereen zich laten testen. Als dat nodig is en ook bij twijfel is het 
verstandig om dit te laten doen, zodat het duidelijk is voor jezelf en je omgeving waar je aan toe 
bent. 

 
Vervanging  

• Mocht er een leerkracht ziek worden, proberen we uiteraard vervanging te regelen. We 
hebben echter nauwelijks nog mogelijkheden voor vervanging dus is het ook mogelijk dat een 
groep dan naar huis gestuurd worden. U zult dan ’s morgen voor 8 uur op de hoogte 
gebracht worden. 

vacature 
 De laatste jaren zijn er veel wisselingen geweest in het personeelsbestand van de Zaaier. Ook nu gaan er 

weer leerkrachten vertrekken. Juf Heleen Boot stopt met werken aan het einde van dit cursusjaar omdat 

ze in de zomer hoopt te trouwen.  Ook Juf Scherrenburg neemt aan het eind van dit schooljaar afscheid 

van de Zaaier.  

Dat betekent dat er fulltime vacature ontstaat  voor groep 3/ 4. Er is al een sollicitatieprocedure 

begonnen. Zowel over het afscheid als over de sollicitatie zullen we u later verder informeren. 
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pinkstervakantie 
Nog even een weekje vakantie voordat we de laatste periode van het schooljaar ingaan. Geniet ervan!  

 


