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Op 14 februari is de laatste echte
nieuwsbrief eruit gegaan, hierop terugkijkende realiseer ik mij pas in wat voor
‘rollercoaster’ we hebben gezeten en
eigenlijk nog zitten. Sluiten van scholen, organiseren van het thuiswerken,
ouders die de leerlingen ondersteunen,
zelf ook thuiswerken en ook nog een
huishouden te organiseren hebben. Ik
neem hier echt mijn petje voor af.
Spannend was dan ook voor ons allen,
maar ook zeker voor de ouders de heropening van de school. Het halen en
brengen van de leerlingen verliep eigenlijk vlekkeloos en daar zijn we de
ouders ontzettend dankbaar voor. De
leerlingen waren nog enigszins schuchter in de klassen. Wat doe je wel, wat
doe je niet, hoe gaat het eigenlijk nu
op de school met alle regeltjes, maar
gezien de flexibiliteit van de afgelopen
weken zal dit zeker ook wennen. Maar
wat ons vooral op is gevallen is hoe fijn
de kinderen het weer vinden om naar
school te gaan. Lekker dollen op het
plein, lekker even bijkletsen met de
vrienden en vriendinnen, maar ook
heerlijk spelen in de kleuterklas. Ook
de leerkrachten liepen weer met een
grote glimlach door de school, heerlijk
om de kinderen weer te zien.
De gym op maandag en donderdag
verliep prima, de kinderen waren heerlijk bezig op het plein, of in de speelzaal onder leiding van Bas, heel erg
ontspannen.
In de meivakantie samen met de opvangpartners de noodopvang georganiseerd, best een hele klus, maar door de
snelle reacties van de ouders hadden
we dit vlot voor elkaar. Blijf in ieder
geval in contact met zowel de opvangpartner(s) als de school over eventuele

noodopvang, we zijn flexibel, maar dat
kan alleen als zaken op tijd aangegeven
worden. Zaken rondom opvang en
school-organisatorische zaken graag
naar p.dejong@zaanprimair.nl, zaken
die gaan over onderwijsinhoudelijke
zaken, graag eerst even naar de leerkracht.
Mocht u vragen hebben, een tip hebben om de zaken nog beter te organiseren, hoor ik het ook graag.
De huidige situatie wordt tot 1 juni
doorgezet. Dit betekent dat we in totaal drie weken in shifts naar school
gaan. Ik ga er een beetje vanuit dat op
1 juni de scholen weer volledig opengaan, maar dat blijft afhankelijk van
wat het kabinet hierover beslist. Mochten de scholen opgaan betekent dit
ook weer dat elke leerling naar school
toe moet gaan. Deze weken wordt de
leerplichtwet niet echt gehandhaafd,
mede gezien het feit dat ouders het
toch nog wel spannend vinden om de
kinderen naar school toe te laten gaan.
Houdt hierover dus goed het nieuws in
de gaten.
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Wisselsysteem tot
1 juni
Het om de dag naar school gaan
wordt doorgezet tot 1 juni. 20 mei
worden de nieuwe maatregelen
aangekondigd, hierin komt naar
voren Dit betekent dat we dan pas
vernemen hoe de situatie er na 1
juni uit komt te zien. Dus ook in de
derde week komen de leerlingen om
de dag naar school toe. We houden
hierbij de systematiek van deze eerste week aan:
Maandag: Shift A
Dinsdag: Shift B

Woensdag: Shift A
Donderdag: Shift B
Vrijdag: Shift A
Heeft u noodopvang voor deze week
nodig, laat het weten via
p.dejong@zaanprimair.nl en licht
de kinderopvangpartner in, zodat zij
de kinderen na schooltijd kunnen
ophalen.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Schoolreis/Kamp
Door het niet doorgaan van de schoolreisjes en
het kamp, storten wij de gelden terug die betaald zijn voor het kamp en de schoolreisjes.

Cito afname/voorlopig advies
Dit jaar worden er geen cito’s meer afgenomen. Samen
met het bestuur nemen alle Zaan Primair scholen de Cito
4 weken na de zomervakantie af. De normering van de
Cito-toetsen worden door Cito zelf aangepast, vanwege
de Corona perikelen. Doordat de Cito later wordt afgenomen worden de voorlopige adviezen ook pas in het nieuwe schooljaar gegeven. Dit doen we na de Cito-afname
en houden uiteraard rekening met de corona perikelen.
Wel hebben we afgesproken om voor de zomervakantie
de AVI (leestechniek) en DMT (leessnelheid) toetsen van
Cito af te nemen voor de groepen 3, 4 en 5, en waar nodig leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.

Studiedag 3e Pinksterdag

Hygiënemaatregelen
Er zijn veel maatregelen getroffen rondom de
hygiëne. Tussendoor worden de tafels, toiletten,
deurkrukken etc. extra schoongemaakt. Daarnaast wordt na schooltijd de school extra schoongemaakt door de schoonmaker; zij heeft extra
instructies hiervoor.
Ook wassen de leerlingen tussendoor extra hun
handen. We hebben voldoende materialen op
school om dit allemaal te kunnen doen.

De studiedag 3e Pinksterdag (2 juni) gaat gewoon door. We hebben deze tijd nodig om de
plannen voor volgend jaar vast te leggen in het
jaarplan en met elkaar de groepsverdeling te
maken. De verdeling van de leerkrachten is bijna rond. Deze zal ik eerst met de MR bespreken
en daarna verspreiden onder alle ouders.

Calamiteitendag
De laatste dag voor de zomervakantie is officieel een calamiteitendag. Dit betekent dat als er in de loop van het
schooljaar geen calamiteit is geweest de leerlingen een dag
eerder vrij zijn van school. Door de corona omstandigheden van de afgelopen weken, moeten wij als school deze
dag inzetten als schooldag. Dit betekent dat de leerlingen
de laatste schooldag, 3 juli 2020, niet vrij zijn en naar
school moeten gaan.

Oudergesprekken
2 juni worden in principe de oudergesprekken opengezet, we weten nog
niet of deze op school, of bijv. telefonisch een vorm krijgen. We moeten
nog afwachten welke maatregelen er dan gelden.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

