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Terug 

 

Kijk daar staat mijn juf 

Ze staat gewoon weer op het plein 

Vandaag mag ik terug naar school 

Wel spannend maar ook fijn 

 

Het wordt een fijne dag vandaag 

Toch heb ik rare kriebels in mijn maag 

Ik zie mijn vriendjes weer 

Maar toch is het anders dan de vorige keer 

 

Mama zegt dat ik alleen moet 

Naar de juf daar bij de deur 

Dat ik gewoon door moet lopen 

Geen gemiep 

En geen gezeur 

 

Ik zou zo graag de juf weer kroelen 

Haar grote hand in de mijne voelen 

Maar mama zegt: geef de juf maar geen hand 

En houd anderhalve meter afstand 

 

Het enige dat ik wil 

Is knuffelen met de juf 

Dan geef ik haar maar geen hand   -  Esther Luijten    - 
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  ALGEMEEN 

Ons actieplan heeft van verschillende partijen extra inzet gevraagd. Ik 

begin daarom met iedereen voor die extra inzet te bedanken. Stichting 

Catent heeft de tijd genomen om te luisteren naar onze argumenten 

om af te wijken van de richtlijnen, Stichting Buurthuis Lierderholthuis 

en Plaatselijk Belang hebben ons enorm geholpen door het buurthuis 

ter beschikking te stellen waardoor we ons huidige plan kunnen 

realiseren. En niet in de laatste plaats het team van KBS Sint Nicolaas 

en de MR. Zij hebben onvermoeibaar verschillende plannen 

uitgewerkt, plannen omgegooid en in woord en daad laten zien dat wij 

een “OnderwijsAnders” of zoals wij het steeds vaker noemen 

“EigenwijzeAnders” school zijn.  

Het kabinet heeft richtlijnen opgesteld, met als doel het inperken van 

het coronavirus. Bij het opstellen van deze richtlijnen heeft het kabinet 

(helaas voor ons) geen onderscheid gemaakt tussen grote(re) en 

kleine(re) scholen. Daarom gaan wij de helft van de leerlingen lesgeven 

in het buurthuis. Dat vraagt om een aantal aanpassingn in ons 

actieplan (zie hieronder). Uiterlijk tot Pinksteren volgen we dit plan. 
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In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u het aangepaste actieplan. Voor de 

duidelijkheid zetten wij de wijzigingen en de belangrijkste punten uit dit actieplan 

nog even voor u op een rij. 

 De groepen 3, 4-5 en 6-7-8 gaan vanaf maandag 11 mei elke schooldag 

van 8.30 uur tot 12.30 uur naar school. En de groepen 1-2 gaan maandag, 

dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur naar school.  

 De groepen 1-2 en 4-5 krijgen les op school. 

 De groepen 3, 6-8 en 7 krijgen les in verschillende ruimtes in het buurthuis 

(indeling volgt volgende week) en houden pauze op het omni-veld. 

 We gaan de verkeersstroom nog meer scheiden. Ouders met (oudste) kinderen in groep 6-7-8 maken 

gebruik van de parkeerplaats bij het buurthuis. Kinderen uit de groepen 3-6-7-8 zetten hun fiets neer op 

de aangegeven plek bij het buurthuis. Kinderen lopen volgens de aangegeven looproutes naar het 

buurthuis of naar de school. Een collega ziet toe op het oversteken. Kinderen uit groep 1-2 en 4-5 

gebruiken de normale fietsenstalling op school en de ouders van deze groepen gebruiken de normale 

parkeerplaatsen. Voor die laatste groep ouders geldt: Om opstoppingen te voorkomen rijdt u via het café 

de Olde Wettering het terrein rond de school op en rijdt u via de Kerslagen weer naar huis.   

 Blijf bij het brengen en halen van de kinderen in de auto of bij uw fiets. Haal de kinderen niet zelf op van 

het plein/buurthuis! Het uitgaan van de school wordt stap voor stap gedaan. Wij zorgen dat alle kinderen 

veilig, volgens de looproutes bij u komen.  

 Groep 1-2 en 3 vangen we buiten op. We gaan samen als groep naar binnen, de kinderen hoeven dus niet 

alleen naar binnen te lopen. De kinderen van groep 4 t/m 8 lopen zelf volgens de looproutes direct door 

naar binnen, de leerkracht zal hen daar opwachten. Mocht er een rij ontstaan moeten de kinderen 1,5 

afstand houden. We beginnen allemaal als we in school/het buurthuis zijn met handen wassen en gaan 

dan naar de eigen klas. 

Aanvullende maatregelen (op basis van uw tips). 

 Voorlopig kunnen de kinderen nog niet op school trakteren. We sparen de verjaardagen nog even op tot 

(hopelijk) iedereen weer op school kan zijn. 

 We zullen veel afspraken moeten maken met kinderen over hygiëne. Wilt u daar thuis waar mogelijk al 

vast een beetje mee oefenen? Handen wassen voor- en na het eten en voor- en na je naar het toilet gaat. 

Maak de toiletbril schoon voor- en na gebruik met een hygienisch doekje. De doekjes spoelen we niet 

door, maar gaan in de prullenbak op het toilet. Het toilet doorspoelen moet met de bril dicht. Moet je 

hoesten of niezen (en je elleboog was te ver weg) ga dan vervolgens handen wassen. Handen drogen we 

af met papieren handdoekjes. Door het aanbod van het buurthuis hoeven we geen dixie te huren. 

 Op hun eerste schooldag nemen de kinderen een tas met alle materialen die we jullie langsgebracht 

hebben weer mee naar school/het buurthuis.  

 Een aantal gezinnen hebben een chromebook van school geleend. We vragen u om even contact te 

zoeken met Manon van Asselt (m.vanasselt@catent.nl). 

Aanvullingen actieplan 
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Wat verandert niet. 

 Ouder(s)/verzorger(s) in cruciale beroepen hebben recht op noodopvang. Dit blijft onveranderd. Wij 

verzorgen deze opvang tot de BSO dit zoals normaal om 14.45 uur van ons overneemt.  

Wilt u (waar mogelijk) op tijd doorgeven aan Smurfplanet en ons wanneer u gebruik wilt maken van de 

noodopvang? 

 Kinderen die normaliter gebruik maken van de BSO vangen wij op (alleen op hun reguliere BSO dagen) tot 

14.45 uur en dragen ze vervolgens over aan de collega van Smurfplanet. We horen graag of u wel of geen 

gebruik maakt van uw normale BSO dagen. Wilt u dit ook doorgeven aan Smurfplanet? U hoort nog van 

ons waar deze opvang plaats zal vinden. Of in het lokaal van groep 6-7-8 (deze wordt door de verdeling 

van de populatie onder schooltijd niet gebruikt en is daarom schoon) of in de BSO ruimte in het buurthuis. 

 

In de week na de meivakantie zullen de kinderen op het bureau van juf Loes een 

bos bloemen zien staan. Wij mogen haar namelijk verwelkomen als vaste collega 

op de Sint Nicolaas. Na 23 juni zal zij de taken van juf Anne-Marie overnemen en 

volledig groep 1-2-3 voor haar rekening nemen. Wij zijn ontzettend blij met juf Loes 

als collega en zien uit naar een fijne samenwerking.  

Juf Denice heeft haar goede nieuws al met ons gedeeld. Heel langzaam gaat zij haar werkzaamheden beetje bij 

beetje weer oppakken. Voorlopig nog wel van een afstand, omdat ze nog niet voldoende weerstand op heeft 

kunnen bouwen. 

Denkt u eraan dat de kinderen met Hemelvaart en Pinksteren vrij zijn? De geplande studiedagen in mei gaan 

niet door. Dit heeft voor u verder geen concequenties. We houden u op de hoogte wat betreft 2 juni. 

We moeten nog contact opnemen met de schoolfotograaf. De individuele foto’s willen we wel door laten gaan. 

De broertjes/zusjes foto’s met kinderen die nog niet op school zitten gaan niet door. Het ligt aan de creativiteit 

van de schoolfotograaf of/hoe we groepsfoto’s en/of broertjes/zusjes foto’s laten maken. Er komen geen ouders 

op het schoolterrein om te helpen. 

Het afscheid van juf Anne-Marie op 23 juni gaat zeker door! We zullen al onze creativiteit aanspreken om Anne-

Marie het afscheid te geven dat ze verdiend (met 1,5 meter afstand tussen volwassenen). Er zal een planning 

gemaakt worden van verschillende activiteiten op deze dag. Als u (iemand kent die) een aandeel wil hebben in 

dit rooster horen we het graag via directie.nicolaas@catent.nl.  

 

 

  

Nieuwsberichten 

mailto:directie.nicolaas@catent.nl
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Hey lieve groep 1, 2 en 3, 

Deze week hebben we tijdens het videobellen een leuk  

spel met elkaar gedaan. Jeetje wat kunnen jullie goed en  

snel zoeken zeg!!! Knap hoor! 

Dit was de laatste keer dat we met z’n allen gingen videobellen, want na de vakantie mogen 

we (eindelijk) weer naar school! 

Wij zijn super blij dat we elkaar bijna weer in het echt kunnen zien en we hebben er erg veel 

zin in om weer naar school te gaan. Maar…… eerst hebben jullie wel vakantie verdiend. Zoals 

we zagen op alle foto’s en filmpjes die jullie ons hebben gestuurd en wat jullie ons lieten zien 

tijdens het videobellen met de juf: jullie hebben keihard gewerkt!  Tijdens de vakantie kunnen 

jullie allemaal lekker bijkomen van al dat harde werken: geniet 

ervan! En dan zien we jullie na de vakantie weer terug op school! 

 

Tot snel en een hele fijne vakantie, 

juf Anne-Marie en juf Loes 

 

 

 

 

 

 

Tip:  de laatste zondag van de vakantie (10 mei) is het moederdag. Op de 

 volgende bladzijde is een moederdagbingo te vinden, hier staan  

 allemaal leuke en lieve dingen op die je samen met mama zou  

 kunnen doen! 

 

 

 

Groep 1-2-3 
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De scholen mogen na de vakantie weer open! Ik ben blij dat ik jullie weer in het echt kan gaan zien en we weer naar 

school toe kunnen. Nu eerst lekker meivakantie! Op de volgende bladzijde staat een bingokaart voor de vakantie. Ik 

ben benieuwd welke vakjes jullie allemaal kunnen afstrepen! Na de vakantie kunnen we met elkaar op school 

kletsen over al het leuks dat jullie hebben gedaan. Omdat we nu weer naar school gaan, kunnen we weer gewoon 

met elkaar op school kletsen en gaat het videobellen niet meer door. Veel fijner toch?  

 

Ik heb ook weer een nieuwe uitdaging voor jullie: maak een foto met gezichtsbedrog!  
Bij gezichtsbedrog houden je hersenen jezelf voor de gek. Kijk maar eens naar de voorbeelden hieronder. Lijkt net 

echt toch? 😉 Kun jij dit ook? Stuur je foto’s naar m.bolink@catent.nl en dan zet ik ze op Klasbord! 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je weten hoe gezichtsbedrog werkt en wil je meer voorbeelden zien? Ga dan naar 

https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/wist-je-dat/wat-is-een-gezichtsbedrog/ en https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-3d-

straatkunst/#q=optische%20illusie  

 

Ennn.. niet vergeten: 10 mei is het moederdag! Op de volgende bladzijde vind je een bingokaart met allerlei lieve 

dingen die je voor je moeder op deze dag kunt doen. Lukt het je om een rij/rijen vol te krijgen? Zet ‘m op! 

 

 

     Fijne vakantie en tot snel!  

 

Groetjes, 

>>> Juf Myrthe 

 

 

 

Groep 4-5 

Dag lieve groep 4/5! 

 

mailto:m.bolink@catent.nl
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/wist-je-dat/wat-is-een-gezichtsbedrog/
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-3d-straatkunst/#q=optische%20illusie
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-3d-straatkunst/#q=optische%20illusie
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  Hoi lieve groep 6, 7 en 8, 
 

YES! Na de meivakantie mogen we weer naar school toe. Ik ben super blij dat we elkaar weer in het echt kunnen 

zien en dat ik jullie weer les kan gaan geven. Ook voor jullie heel erg fijn dat jullie (een deel van) je klasgenootjes 

weer kunnen zien. Maar eerst een dik verdiende meivakantie! 

 

In de meivakantie krijg je van mij geen schoolwerk, geen extra opdrachten en we gaan ook niet videobellen. 

Vakantie = vakantie. Slaap en rust uit en doe vooral gezellige en leuke dingen waar je blij van wordt. Na de 

meivakantie hoor ik graag van je wat je allemaal hebt gedaan! 

 

We mogen na de meivakantie geen handen of een high five meer geven. Maar hoe kunnen we elkaar dan gaan 

begroeten?  

Ik heb wel een idee  

Maar misschien heb jij ook wel een origineel idee.  

Laat je het me weten? 

 

 

Fijn vakantie en tot maandag 11 mei! 😊 

Groetjes, 

Juf Manon 

 

 

 

Groep 6-7-8 


