
 

 

 

AGENDA  
di 19-05  : Pancopost 13 
do 21-05  : Hemelvaartsdag; alle leerlingen vrijdag 
vr 22-05  : alle leerlingen vrij 
do 28-05  : MR-vergadering  
ma 01-06  : 2e Pinksterdag; alle leerlingen vrij 
ma 02-06  : Studiedag groep 1/2 geannuleerd; kleuters naar school ! 
di 09-06  : Pancopost 14 
vr 12-06  : Studiemiddag; leerlingen van 08.30 t/m 12.00 uur naar school ! 
ma 15-06  : Theoretisch verkeersexamen groep 7 
di 16-06  : Introductiebijeenkomst Het Rhedens (voor aangemelde gr 8 leerlingen) 
di 16-06  : Mad Science les 4 (na schooltijd indien ingeschreven) 
di 23-06  : Mad Science les 5 (na schooltijd indien ingeschreven) 
di 30-06  : Mad Science les 6 (na schooltijd indien ingeschreven) 
di 30-06  : Pancopost 15 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Studiedagen 
Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de geplande studiedagen. Voor de duidelijkheid 
voegen wij die informatie hier nogmaals toe. 
 
Wij beseffen dat de kinderen de afgelopen tijd noodgedwongen thuisonderwijs hebben gekregen. 
Daarom willen wij, passend bij de richtlijnen van de overheid, zoveel mogelijk onderwijs op school 
verzorgen. Teamscholing plannen wij daarom zoveel mogelijk buiten schooltijden. 
 
Wij hebben het volgende besloten: 
1. De studiedag van leerkrachten van groep 1/2 op dinsdag 2 juni a.s. gaat niet door. De kleuters 
hebben op 2 juni dus les op school. 
2. Op vrijdag 12 juni staat er een studiedag gepland voor het hele team. Deze wordt aangepast. De 
kinderen zijn niet de hele dag vrij zoals staat aangekondigd in de jaarkalender. Zij gaan de ochtend, 
van 08.30 t/m 12.00 uur, naar school. De kinderen zijn dan vrij vanaf 12.00 uur. De studiedag van het 
team start daarna. 
 
Dit geldt vooralsnog voor halve klassen (de A- of de B-groep). Als de overheid besluit dat 
scholen v.a. 1 juni a.s. weer volledig open mogen dan geldt het voor alle leerlingen. Wij 
wachten de persconferentie hierover even af en zullen u op de hoogte houden van de gevolgen 
die dit heeft voor ons onderwijs.  

 
Kamp groep 7/8 geannuleerd 
Wij hebben vorige week aan kinderen, en ouders, van de groepen 7 en 8 dat het schoolkamp 
volgende maand niet doorgaat. De leerlingen zijn al, samen met hun leerkrachten, begonnen aan 
ideeën voor een leuke alternatieve dag.  

 
Isendoorn en Het Rhedens (voor aangemelde groep 8 leerlingen) 
Op 1 juli a.s. staat de kennismakingsmiddag van het Isendoorn College op het programma voor groep 

8 leerlingen die zich hebben aangemeld. 

Tenzij op 2 juni andere maatregelen dan nu bekend zijn van kracht worden, laat de school de 

kennismakingsmiddag doorgang vinden. 

De betreffende leerlingen zullen na 20 mei een bericht ontvangen van het Isendoorn. 
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Op dinsdag 16 juni a.s. organiseert Het Rhedens in Dieren de introductiebijeenkomst voor groep 8 

leerlingen die zich hebben aangemeld.  De leerlingen worden om 13.00 uur ontvangen en de 

introductie eindigt tegen 15.00 uur. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat deze bijeenkomst 

doorgang kan vinden; dit is uiteraard afhankelijk van de dan eventueel nog geldende corona 

maatregelen. Leerlingen en hun ouders worden in geval van annulering tijdig geïnformeerd. 

 
 

OUDERS 
 

Meester-/juffendag  
Op vrijdag 3 juli staat de meester-/juffendag gepland. Ook het eindejaars- 
feest zou op 3 juli georganiseerd worden. De meester-/juffendag gaat door.  
Deze wordt georganiseerd van 08.30 t/m 14.00 uur. De meesters en juffen  
zullen hun verjaardagen dan vieren met de kinderen. We gaan er een hele  
speciale dag van maken met verschillende activiteiten voor alle kinderen.  
Hierover wordt u nog geïnformeerd. Het eindejaarsfeest gaat dit jaar,  
helaas, niet door.  

 

Persconferentie 
Vanavond volgt er een nieuwe persconferentie vanuit de overheid. Wanneer hier nieuwe feiten uit 

naar voren komen die voor onze school van belang zijn dan zullen wij u hierover informeren.  

 

Bericht van Kinderopvang Malin 

Beste ouders,  
 
Na veel onderling overleg en gepuzzel binnen  
ons team en na overleg met de school zijn onze  
kind planningen voor de komende weken rond.  
Wij hebben gelukkig alle BSO- kinderen kunnen  
verplaatsen van dagen en zijn er samen goed uitgekomen. Heel fijn dat er samen met school wordt 
gekeken naar mogelijkheden binnen de regels en dat dit zo positief verloopt!! 
 
Het zijn ook voor ons en ons team erg ingewikkelde tijden binnen de kinderopvang. Er wordt erg veel 
gevraagd van onze medewerkers aan flexibiliteit en ook draaien wij nog steeds op vraag en regels van 
de overheid. Deze worden soms dagelijks nog veranderd of bijgesteld waardoor er discussies en 
nieuwe overleggen kunnen ontstaan.  
 
Dit strookt soms ook niet met ons eigen gevoel, onze eigen kijk op kinderopvang, onze eigen manier 
van communiceren en overleg met ouders en onze flexibiliteit maar ook wij kunnen nu niet anders.  
Het gaat tenslotte om 1 belangrijk punt dat we niet mogen vergeten. Het virus onder controle krijgen.  
 
Ook financieel gezien is deze periode op verschillende vlakken erg lastig voor ons. Hoe dit uit gaat 
pakken moet blijken als we echt weer regulier de kinderen kunnen plaatsen.  
 
Wij hopen met heel ons hart dat we binnenkort weer "normaal " mogen gaan draaien en werken en op 
alle vlakken gezond te blijven. Tot die tijd hopen wij op coulance en begrip en staat de emotionele 
veiligheid en zorg die wij bieden aan u kinderen hoog bovenaan!  
 
Dat is met ons team waar we hard voor werken en waar wij ook onze energie uithalen. De blije 
kinderen die weer, als vanouds, komen spelen bij de Kleine krijger.  
Er zijn nog hier en daar nog wat plekken vrij voor 0-4 jarigen dus wilt u informatie mailt u ons dan 
op info@kinderopvangmalin.nl 
 
Vriendelijke groet namens team Malin van Linda en Marlies.  

 

 

mailto:info@kinderopvangmalin.nl


Loi Kidzz 
Ter informatie is een flyer bijgevoegd over de typecursussen van Loi Kidzz. 
 
Mede namens het team, 

Met vriendelijke groet, 

 

Thea Princen, intern begeleider 

Per Theeuwes, directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


