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         Woensdag 9 juni 2021 

 

In deze nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over de coronasituatie, het schoolplein en de 

samenwerking met de activiteitencommissie voor het EK- voetbal. 

 

Coronamaatregelen  

Het landelijke beeld omtrent corona bestaat op dit moment vooral uit versoepelingen en positieve 

berichten. Ook op school hebben wij op dit moment minder te maken leerkrachten en leerlingen die 

klachten hebben.  

 

Ondanks dat is er op dit moment nog geen sprake van versoepelingen in het onderwijs. Ik doe dan 

ook nogmaals een beroep op u om de volgende regels in acht te nemen:  

- Houdt onderling afstand bij het ophalen van de kinderen 

- Bij verkoudheidsklachten geldt nog steeds de beslisboom 

De beslisboom is te vinden via deze link 

- Geef u zoon/dochter in groep 7 en/of 8 een mondkapje mee naar school  

- Stel vragen aan de leerkracht zoveel mogelijk via het ouderportaal 

- Kom alleen uw kind naar school brengen of ophalen 

 

Ook de komende weken zullen de eventuele oudergesprekken online gevoerd worden. We hopen 

met elkaar de laatste weken nog even de schouders eronder te zetten, zodat we met elkaar 

coronavrij het schooljaar afsluiten.  

 

EK-voetbal 

Aankomende vrijdag begint het EK-voetbal. In samenwerking met de 

activiteitencommissie (AC) zullen we hier in de school aandacht aan besteden. 

De school wordt leuk versierd en op de eerste dag worden de kinderen op het 

plein verwelkomd met de openingsmuziek van het EK. Ook gedurende het EK zal 

er in de klas bij bijv. handvaardigheid aandacht besteed worden aan dit 

evenement. Bij de afsluiting van het EK, vrijdag 9 juli, zal de AC voor de 

pauzehap zorgen.  

 

Schoolplein 

De afgelopen periode hebben wij helaas regelmatig te maken gekregen met vernielingen op het 

schoolplein. Veel groen is doelbewust kapot gemaakt, boeken zijn verscheurd en tegels/palen 

worden uit de grond getrokken. Afgelopen vrijdag hebben we in samenwerking met de gemeente 

het plein weer een opfrisbeurt gegeven. Er zijn nieuwe, stevige planten ingegaan, het aantal 

fruitplanten is uitgebreid en met extra klimplanten hopen we nog meer het groen terug te laten 

komen. In het najaar zullen we op een duurzame manier gebruik maken van de aanplanting in het 

prinses Irenebos die vorig jaar gedaan is voor de nationale Boomfeestdag.  

 

Het plein is in samenwerking met o.a. de gemeente aangelegd om ook na schooltijd een speelplek 

te bieden voor kinderen uit de buurt. Helaas is dat op dit moment lastiger. Het kan daardoor zijn 

dat u vaker voor een gesloten hek staat. Wij hopen in samenwerking met de gemeente, wijkagent, 

BOA’s en sportverenigingen het patroon te doorbreken, zodat ook alle kinderen na schooltijd weer 

kunnen genieten van het schoolplein.  
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Laatste oproep stepjes 

In nieuwsbrief 15 van dit jaar heeft een verzoek gestaan om kinderen minder op de step naar 

school te laten komen. We zien nog weinig effect van deze oproep en doen nogmaals een beroep op 

u. De stepjes leiden tot gevaarlijke situaties op de trappen en er is te weinig ruimte in de school om 

de stepjes op een veilige plek neer te zetten.   

 

Formatie en NPO 

Vanwege de twee lockdowns door corona heeft het kabinet besloten extra geld vrij te maken voor 

het onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft als doel om de eventuele 

onderwijsachterstanden in te lopen en biedt de kans om een duurzame kwaliteitsverbetering door 

te voeren in de school. Wij zijn dan ook al druk bezig om hier vorm aan te geven. Het NPO heeft 

ook invloed op de formatie voor komend schooljaar en er wordt dan ook nog gekeken hoe deze in 

te vullen. Het tijdspad voor de formatie ziet er als volgt uit: 

- In de nieuwsbrief van 23 juni wordt gecommuniceerd met welke groepen er komend jaar 

gewerkt gaat worden.  

- Op dinsdag 29 juni is de informatie-avond over het tot stand komen van de formatie. Deze 

avond zal online gehouden worden en start om 19.30 uur. Meer informatie volgt nog.  

- Op woensdag 30 juni zal de formatie met u gedeeld worden.  

 

Vacature GMR 

De gemeenschappelijke MR van Morgenwijzer is op zoek naar nieuwe ouders. Heeft u interesse om 

mee te denken over de onderwijskwaliteit binnen Morgenwijzer ,het strategisch plan of het 

lerarentekort, in de bijlage van de nieuwsbrief vindt u meer informatie over de GMR.  

 

Open training korfbal 

Het schooljaar duurt niet lang meer. Voorheen eindigde KV Tempo het schooljaar met een 

schoolkorfbaltoernooi. Helaas kunnen we dat dit jaar niet organiseren. 

 

Op vrijdagavond 2 juli organiseert Korfbalvereniging Tempo wel een open training. 

 

De open training is bestemd voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 en is voor de kinderen een 

laagdrempelige en leuke manier om actief bezig te zijn en kennis te maken met de korfbalsport. 

Voor groep 3,4 & 5: 17.30uur tot 18.30uur 

Voor groep 6,7 & 8: 19.00uur tot 20.00uur 

 

Aanmelden is niet nodig. Voor vragen kunt u via de mail contact opnemen met Tempo via het 

volgende adres: ledenwerving@kvtempo.nl  

 

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief verschijnt woensdag 23 juni.  

 

Belangrijke data:   

Vrijdag 25 juni    Vrije dag (alle leerlingen zijn vrij)  

Maandag 28 juni     Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)  

Dinsdag 29 juni     MR vergadering 20.00 uur  
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