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    In dit nummer: Van de directie 
 
Beste ouders, 
 
Wat was het fijn om de eerste kinderen op maandag 11 mei te ontvangen! 
 
Na een plan van aanpak op school te hebben gemaakt waarin we alle regels van 
het RIVM goed verwerkt hadden, stond iedereen te popelen om op te starten. 
 
Er werd verzameld op het plein of bij de deuren, opzij of aan de achterkant van het 
gebouw. Wat ging dat goed zeg, rustig en gedisciplineerd. Ook jullie als ouders 
hanteren de regels goed. Netjes wachten bij het hek of de deur en het kind afgeven 
of naar de groep sturen. Top! Bij de kleuters bemerkten we dat sommige ouders 
echt geoefend hadden om afscheid te nemen. 
 
De werkgroep verkeersveiligheid heeft gekeken hoe de verkeerssituatie in en om 
de scholen ging. Alles verliep rond Het Noorderlicht rustig. 
 
Bij binnenkomst worden de handen gewassen, ook tussendoor extra en we merken 
dat iedereen rekening met elkaar houdt. Na afloop van de schooltijd wordt de 
werkomgeving extra gereinigd voor de volgende dag. Een compliment hoor! 
 
We merkten aan de kinderen dat zij niet al te lang wilden stil staan bij wat zij thuis 
hebben beleefd. Eigenlijk wilden ze weer aan de slag. Misten hun klasgenootjes, de 
leerkracht, de structuur van de dag. Kortom ze wilden werken. En dat hebben ze 
dan ook gedaan. Er is goed opgestart. 
 
Woensdag hebben we ook de gymlessen buiten gestart. De eerste groep die 
gymles kreeg, groep 4A, had wel pech. Er is weinig regen gevallen de afgelopen tijd 
maar deze groep kreeg een behoorlijke bui over zich heen. Een korte gymles dus. 
Gelukkig voor de andere groepen klaarde het daarna weer snel op en konden zij 
wel hun gymles afmaken bij juf Joyce. 
 
Kortom wij als team zijn erg tevreden hoe het 50% onderwijs verloopt. We 
wachten rustig af wat er na 1 juni beslist gaat worden. 
 
Voor jullie als ouders ook weer fijn om een gedeelte van de week weer in te 
kunnen plannen voor de eigen werkzaamheden. Wij beseffen heel goed dat het 
onderwijs op afstand erg veel van jullie heeft gevraagd. Alle ballen in de lucht 
houden was wel nadrukkelijk van toepassing. Toch levert het ook weer mooie 
momenten met je kind(eren) op. 



 
 
Angsten zijn er ook. Die kunnen we niet helemaal wegnemen. Het met elkaar zo goed mogelijk organiseren 
kunnen we wel. Het zijn onzekere tijden waarbij we elkaar juist hard nodig hebben. Fijn dat de maatschappij 
weer langzaam opstart. Blijf rekening houden met elkaar! 
 
Ik heb begrepen uit een aantal mailwisselingen dat de inzet van de cohorts op vrijdag lastig te begrijpen is. Dat 
wil ik nog even toelichten. De komende weken hebben we ook nog te maken met vrije dagen: Hemelvaart, een 
studiedag op 25 mei en Pinksteren. Wij wilden de onderwijstijd tot 1 juni zo goed mogelijk verdelen over de 
cohorts heen. Dat betekent dus: 
 
 Vrijdag 15 mei heeft cohort B de derde dag in de week school 
 Vrijdag 22 mei is een vrije dag 
 Vrijdag 29 mei is cohort A aan de beurt 
 Dan starten we op vrijdag 5 juni weer met Cohort B en zo om en om zolang het nodig is. 
 
Dan heb ik nog een afsluitende vraag aan u: 
Zou u er zorg voor kunnen dragen dat uw kind op de dag dat hij/zij onderwijs op school krijgt de schoolspullen 
bij zich heeft? De leerkrachten bereiden de lessen voor en het is fijn als iedereen de zaken op orde heeft. 

Leuk nieuws! 
 
Juf Hilda heeft ons een heel leuk nieuwtje verteld en dat  mag nu iedereen horen….. Juf 
Hilda en haar vriend Jacco verwachten in november hun eerste kindje en ze zijn daar 
natuurlijk erg blij mee. 
 
Van harte gefeliciteerd en een fijne zwangerschap gewenst! 
 

Start bij de kleuters 
 
Voor de kleutergroepen was het best spannend om het brengen en halen te organiseren, maar wat 
hebben de kinderen en ouders het knap gedaan.  
We hebben in de kring al een heleboel besproken. "Wat vond je thuis fijn, wat heb je het meest gemist van 
school, hoe vind je het om weer op school te zijn, wie heb je de afgelopen weken gezien en wie heb je het 
meest gemist?"  
Naast het praten over de eigen beleving zien we dat de kinderen hier ook een heleboel over 'vertellen' in hun 
tekeningen en in het spel. In de huishoek wordt er druk gebeld met opa en oma ("Ik mis je heel erg!") en is er 
discussie wie er op de babypop moet passen ("Ik moet werken." "Maar ik moet ook werken, dus dat kan 
niet!"). In de duplo spreken de poppetjes netjes met elkaar af om 1,5 meter afstand te houden.  
Na het maken van de verjaardagshoeden (het zijn er een hoop), show ik ze aan de kinderen, door ze zelf op 
mijn hoofd te zetten.  
Ik krijg meteen te horen "Die van Frozen staat je 
echt niet!". Dus ook hier geen schroom nu we 
elkaar een tijd niet gezien hebben. We hebben het 
als vanouds weer heel gezellig met elkaar. Wat 
hebben ze dit gemist. Op naar volgende week... 



 

Cultuur op school 
 
Een gedicht van de poëzie-kalender van het CKC: 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitengym 
 
Daar gym in de sportzaal nog niet mogelijk is,  geeft juf Joyce buitengym. Gisteren hebben de kinderen in de kou 
gevoetbald, jeu-de-boules gespeeld en gehinkeld. Daar kregen ze het snel warm van.   
 
 

 

 

 

            

 

 



 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 
 
- Informatie Piëzo Talentenacademie: online workshops “de kok & koken” 


