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Van het team 
Wat een week! Een week waarin de kinderen, ouders, inwoners van Lierderholthuis en de 

leraren hebben laten zien hoe flexibel ze zijn. Wat was het maandag fijn om alle kinderen weer 

te zien! We hebben lekker met iedereen bij kunnen praten. We merken dat de kinderen het 

ook fijn vinden om elkaar weer te zien en om naar school te kunnen gaan. Hoe we nu verder 

gaan hangt af van de volgende persconferentie.  

In overleg met de MR hebben we besloten om van de studiedag op 2 juni een lesdag te maken. 

Onze prioriteit gaat uit naar het meer zien van de kinderen. We willen de laatste 7 weken 

zoveel mogelijk “gewone” schooldagen draaien. We snappen dat u mogelijk een uitje heeft 

geboekt, omdat u uitging van een lang pinksterweekend. We vragen niemand om al gemaakte 

boekingen af te zeggen. We gaan er echter van uit dat zoveel mogelijk kinderen gewoon naar 

school kunnen komen. Wanneer het voor uw kinderen niet mogelijk is om op 2 juni op school 

te zijn wilt u dit dan laten weten op directie.nicolaas@catent.nl? Wanneer we voor woensdag 

20 mei niets van u hebben gehoord gaan we er van uit dat uw kinderen gewoon op school 

zijn. Of dat met de hele klas zal zijn of zoals nu de helft van de klas hangt af van de uitkomst 

van de persconferentie.   

Op woensdagochtend 27 mei komt de schoolfotograaf. Dat betekent voor groep 1/2 dat ze 

deze ochtend gewoon naar school toe gaan. Dit schooljaar worden de gezinsfoto’s alleen 

gemaakt met de broertjes en zusjes die op school zitten in verband met de coronamaatregelen.  

 

AGENDA 
18 mei  Groep 3, 6-8 en 7 starten waarschijnlijk weer in het buurthuis  

MR-vergadering 
20 mei  Persconferentie 
21 en 22 mei Hemelvaart, kinderen vrij 
27 mei Schoolfotograaf, alle kinderen (dus ook groep 1/2) op school 
1 juni Pinksteren vrij 
2 juni Gewone lesdag, geen studiedag 
19 juni Rapport mee 
23 juni Afscheid juf Anne-Marie, volgende week krijgt u de uitnodiging 
Week van 23 juni Oudergesprekken 
1 juli Afscheid groep 8 (de invulling hiervan is nog niet bekend) 
 
De volgende data zijn nog onder voorbehoud 
10-11-12 juni Kamp groep 7-8 
24 juni Doordraaimoment naar nieuwe groep/juf 
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Schoolontwikkeling 
Al zijn we een aantal weken niet op school geweest, de school heeft zich in een sneltreinvaart 

ontwikkeld. We hebben onderwijs op afstand vormgegeven, we hebben keuzes moeten maken 

in wat we wel en niet in ons basisaanbod op gingen nemen en de grote behoefte gevoeld om 

vooral sociaal-emotioneel betrokken te blijven bij elkaar. We zijn nu aan het nadenken over 

het belang van toetsen en rapportage. Al deze zaken zullen de invulling van ons onderwijs in 

de toekomst zeker beïnvloeden. Wij gaan deze periode op een rustig moment met elkaar 

evalueren. Deze rare tijd heeft ons ook goede dingen gebracht en dat willen we graag 

vasthouden. We houden u op de hoogte. 
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