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Voor uw agenda:
Ma 8-6:

Volledige opening Impuls

Vr 26-6:

Geen studiedag, lesdag voor de kinderen

Di 7 -7:

Geen studiedag, lesdag voor de kinderen

Vr 17-7:

Studiedag voor het team, ALLE kinderen vrij

Opening 8 juni
Vanaf 8 juni zijn alle kinderen weer op alle dagen welkom! Wel hebben we nog steeds te maken met
voorzorgsmaatregelen om een nieuwe uitbraak van het coronavirus te helpen tegengaan.
Aan de hand van de richtlijnen die door het RIVM zijn gegegeven, hebben we de volgende spelregels
opgesteld:
1. Aangepaste openingstijden
Kikker, Dolfijn, groep 3, 5 en 7 starten om 08.20 uur en hebben les tot 13.50 uur
Panda, groep 4, 6 en 8 starten om 08.30 uur en hebben les tot 14.00 uur.
Ouders blijven buiten het hek en vertrekken zodra hun kind door de juf is opgevangen. Alleen de ouders van
Dolfijn en Kikker mogen op het kleuterplein om hun kind te brengen of te halen met inachtneming van de 1,5
meter afstand. De kinderen van groep 7 en 8 verzamelen bij de nooduitgang.
Voor kinderen die gebruik maken van VSO en BSO verandert er niets, zij worden op de aangegeven tijden in de
klas gebracht en daar ook ’s middags weer opgehaald.
Ook voor de peuters verandert er niets, het brengen en ophalen blijft zoals het is.
Er is geen noodopvang meer, BSO en VSO draaien weer ‘normaal’.
2. Communicatie
Helaas is het nog niet toegestaan ouders in het gebouw te ontvangen. Wanneer u vragen heeft voor de
leerkracht dan wordt er gecommuniceerd via Microsoft Teams / mail. Er zal alleen bij hoge uitzondering een
afspraak gemaakt worden fysiek in het gebouw. Ziekmeldingen worden voor aanvang van de onderwijstijd (bij
voorkeur telefonisch) doorgegeven.
3. Thuisonderwijs
Met het weer hele dagen naar school gaan, verwachten we alle kinderen weer op het onderwijs en de BSO.
Het geven van thuisonderwijs wordt een niet te combineren taak voor leerkrachten. Als er kinderen zijn die na
8 juni om bepaalde redenen nog thuisonderwijs dienen te ontvangen zullen wij in overleg gaan met ouders,
directie, leerkracht en behandelend arts.
4. Halen en brengen
Wij verzoeken u dringend om uw kind lopend of met de fiets te brengen en te halen.
Het liefst komt het kind vanaf groep 6 alleen. Dit moet dan wel binnen de capaciteiten van het kind liggen.

Als ouder neemt u afscheid van uw kind in de straat en laat hem of haar het plein op gaan.
Kom maximaal vijf minuten van tevoren en, uiteraard, geen minuut te laat 😉.

Juni citomaand
Jaarlijks nemen we in juni citotoetsen af in groep 3 tot en met 8. We hebben er met elkaar over gesproken en
nagedacht of we dit jaar ook de toetsen af wilden nemen. We hebben besloten dit wel te doen, ondanks dat
we een bijzondere periode achter de rug hebben. De analyse van deze toetsen is juist nu extra belangrijk,
omdat het ons kan helpen om zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw kind tijdens de periode van
thuisonderwijs. Dit geeft de leerkrachten van volgend jaar een goed beeld van waar uw kind staat. We zijn niet
bang voor achterstanden, het is wellicht wel een nieuwe beginsituatie.
De start van de afnames is op maandag 15 juni.

‘Corona’rapport
Bij de bijzondere, enerverende en unieke periode die we met elkaar hebben meegemaakt, hoort ook een
eindrapportage in een vorm die daar recht aan doet.
In de afgelopen tijd hebben de Impulskinderen, leerkrachten én ouders zowel thuis als in de klas hard gewerkt
om zoveel mogelijk doelen te halen die dit jaar behaald moesten worden.
Daarnaast hebben we gezien dat vaardigheden als zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en creativiteit zich
enorm ontwikkeld hebben. Vaardigheden die niet getoetst zijn of kunnen worden, maar wel zó merkbaar zijn
dat we daar als juffen trots op zijn!

Door het thuiswerken zijn een aantal methodetoetsen niet afgenomen. Een bolletjesrapport gebaseerd op
minder gegevens dan anders, geeft dan niet het juiste beeld. Van de wel afgenomen toetsen kunt u de
resultaten bekijken in het ouderportaal van Parnassys.
We hebben daarom besloten geen officieel laatste rapport uit te reiken. In de laatste schoolweek krijgen de
kinderen een aangepast ‘Corona’rapport mee in hun map. Hierbij zitten ook de resultaten van de in groep 3
t/m 8 afgenomen citotoetsen.
Vanaf het moment dat alle kinderen weer fysiek naar school mogen komen, werken we vooral aan de cruciale
doelen: wat hebben kinderen minimaal nodig om de volgende stap te maken? Samen met de analyse van de in
juni gemaakte citotoetsen, maken we een plan voor wat uw kind in het volgende cursusjaar nodig heeft.
In september krijgt u een uitnodiging voor een gesprek hierover met de leerkracht van uw kind.

Schoolmelkregeling
Met het volledig opengaan van de scholen, hervat ook Campina de levering van schoolmelk. Vanaf
dinsdag 9 juni kunnen de kinderen die een abonnement hebben weer schoolmelk drinken.

Personele ontwikkelingen
Vanaf 10 juni is juf Laura Vermoen weer terug in ons midden. De laatste weken voor de zomervakantie zorgt zij
zelf voor haar pandaatjes op maandag, dinsdag en woensdag. Juf Willemieke pakt haar taak weer op als
klassenassistent voor de andere groepen. Juf Laura: welkom terug en juf Willemieke: bedankt voor je inzet
voor de panda’s!
Juf Mirjam Schop is aan het herstellen van haar operatie. Hoewel de uitkomst van de operatie vele malen
positiever is dan van tevoren gedacht, zal een volledig herstel nog een tijd duren. Het is daarom zeker dat zij
ook na de zomervakantie nog geen lesgevende taken op zal pakken. Wel heeft ze ons laten weten dat ze
Impuls, maar vooral de kinderen van groep 6 heel erg mist. En wij missen jou ook, Mirjam!

Inschrijven vakantie-BSO
Kinderen die gebruik gaan maken van de vakantie-BSO kunnen vanaf nu aangemeld worden in Konnect.

