
Geachte ouders, 
 
Enkele punten ter afronding: 
 
Corona-virus 
Misschien hebt u ervaren, dat we de afgelopen maand vrij streng waren met de uitvoering 
van het Protocol Basisonderwijs, waarin de richtlijnen voor hygiëne, verspreide afzet-en 
ophaaltijden en meer opgenomen waren. 
We hebben dit niet alleen gedaan, omdat dit van ons verwacht wordt, maar meer omdat 
het welzijn van elk van onze kinderen, leerkrachten en ouders ons nauw aan het hart ligt!  
Gelukkig is ons eiland tot nu toe bespaard gebleven van een uitbraak v.w.b. Covid-19, maar 
mocht het wederom spelen, dan zijn onze kinderen en is onze school voorbereid! 
 
Laatste schooldag 
Op de laatste schooldag is de school eerder uit. We hanteren de volgende tijden: 
11.00u - 11.10u - groepen 1-2 
11.10u - 11.20u - groepen 3-4 
11.20u - 11.30u - groepen 5-6-7 lopen zelfstandig naar buiten 
Op deze dag nemen de kinderen het rapportmapje mee. Dit mapje moet wederom 
ondertekend ingeleverd worden direct na de vakantie. 
 
Klassensamenstelling 
Jaarlijks probeert de directie vóór het begin van het nieuwe schooljaar voor elk leerjaar 
twee groepen van hetzelfde niveau te vormen. Dit betekent, dat elk kind elk jaar weer in 
een verschillende groep zit. Bij de samenstelling kan eventueel rekening gehouden worden 
met het feit, dat een oudere broer/zus eerder bij een bepaalde klassenleerkracht in de klas 
heeft gezeten, maar dit is geen verplichting. Er zijn soms ook ouders, die hun wensen 
kenbaar maken v.w.b. de plaatsing van hun kind in groep “a” of “b”, maar de leiding is niet 
verplicht deze wens ook werkelijkheid te maken. 
Sinds ouders toegang hebben tot het Ouderportaal is het mogelijk om reeds in de vakantie 
te kijken in welke groep uw kind zit. Echter: De klassenlijsten kunnen tot en met de 
voorlaatste vakantiedag nog aan veranderingen onderhevig zijn. Wanneer de 
groepssamenstelling per de eerste schooldag een feit is, zullen er in de praktijk geen 
kinderen meer van de ene naar de andere groep overgeheveld worden. 
 

Nog twee nachtjes slapen en dan..................... zit het schooljaar er op! 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

M.F. Halman-Nicolaas, dir 
  
 

 


