
 

AGENDA  

do 16-07  : Doordraaimiddag 
vr 17-07  : Laatste schooldag,  

  alle leerlingen om 12.00 uur vrij; zomervakantie 
ma 31-08  : weer naar school 
 
Informatieavonden nieuwe schooljaar (onder voorbehoud): 

Maandag 14 september 2020: groep 4 
Dinsdag 15 september: groepen 1/2, groep 3 
Woensdag 16 september: groep 5, groep 6 
Donderdag 17 september: groep 7 en groep 8 
 
 

GROEPSACTIVITEITEN 
 
Musical ‘Jungle Beat’ en afscheid groep 8 
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen op school  
genoten van de musical van groep 8 in de tent.  
’s Avonds was het de beurt aan eigen ouders,  
oudere broers en zussen en het schoolteam.  
We zijn trots op de kinderen uit groep 8, zij hebben  
er echt een feestje van gemaakt.  
We bedanken alle ouders die hebben geholpen  
met het decor, de tent en alle andere vormen van  
ondersteuning en hulp.  
 
Afgelopen maandag heeft groep 8 het afscheidscadeau  
gepresenteerd aan alle kinderen van de school.  
Eigen ouders waren aanwezig en konden vanaf  
het grasveld meekijken naar de onthulling.  
Kinderen en ouders heel erg bedankt voor deze  
prachtige boom, de tekst ‘Samen staan we sterk’  
past helemaal bij onze school.  
 
We wensen de kinderen alle goeds voor de toekomst.  
In januari 2021 blikken we met deze groep 8  
nogmaals terug op hun basisschooltijd, de  
kinderen worden dan uitgenodigd voor een  
terugkommoment.  

 
 
Sportakkoord; zwemmen groepen 7 en 8 
In de gemeente Brummen wordt er d.m.v. het Lokaal Sportakkoord geprobeerd om sport en bewegen 

op alle mogelijke manieren te stimuleren. Een van de initiatieven die we voor alle scholen i.s.m. 

verenigingen en Sportkompas hebben geïnitieerd is zwemmen. Er is subsidie toegekend aan alle 

scholen in de gemeente om met de groepen 7 en 8 een aantal weken te gaan zwemmen in 

Rhiederoord. De Pancratius gaat starten in september.  

De groepen 7 en 8 gaan op vrijdag 4, 11, 18 en 25 september zwemmen.  
Groep 7 van 12.30 t/m 13.15 uur 
Groep 8 van 13.15 t/m 14.00 uur 
Na de vakantie zullen wij de kinderen en de ouders uit deze groepen hierover opnieuw informeren. 
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Meester-/juffendag was een succes! 
Op vrijdag 3 juli hebben de leerkrachten samen met de kinderen de 
meester-/juffendag gevierd. Het eindejaarsfeest met kinderen en  
ouders kon helaas door de corona richtlijnen niet doorgaan.  
Toch was het een leuke dag met veel activiteiten voor en door kinderen. 
Volgend jaar hopen we weer een fantastisch eindejaarsfeest te vieren.  
  

Doordraaimiddag 

Donderdagmiddag 16 juli a.s. gaan alle kinderen van 12.30-13.45 uur kennismaken in hun volgende 
groep met de daarbij behorende groepsleerkracht(en). Alle kinderen starten in hun eigen groep en 
gaan dan naar de nieuwe groep. De kinderen eindigen weer in hun eigen groep.  

 

 

OUDERS 
 

Groene Speelplaats / ontwikkeling plein 

We zijn al ruim een jaar bezig met de ontwikkeling van de speelplaats, door corona is de laatste fase 
helaas uitgesteld. Direct na de zomervakantie gaan we starten met de aanleg van het stukje plein voor 
de boom met de gekleurde vogelhuisjes.  
 

Daarna wordt er gestart met de aanleg van het buitenlokaal en de moestuin. We organiseren dit 
samen met een groep enthousiaste ouders en met de leerlingenraad. Van de provincie Gelderland 
hebben wij als school, zoals eerder reeds beschreven, een subsidie ontvangen van ruim 16.000 euro. 
Daarnaast zetten we geld in dat we als school en als ouderraad hebben gespaard/gereserveerd voor 
dit project. U kunt zich voorstellen dat dit, relatief beperkte, bedrag creatieve oplossingen stimuleert en 
de inzet van vrijwilligers noodzakelijk maakt. Komend schooljaar denken we aan een sportieve 
sponsorloop. Dit stimuleert bewegen van onze leerlingen, de opbrengst zal direct worden besteed aan 
de speelplaats. Hierover volgend schooljaar meer.  
 

Tijdens de coronaperiode hebben we, bewust, een pas op de plaats gemaakt en geen hulp meer 
gevraagd van ouders. Volgens de RIVM- richtlijnen was dit niet mogelijk/onwenselijk, daarnaast 
vonden we het ook geen goed signaal om kinderen thuisonderwijs te geven en vervolgens met een 
groep ouders op het plein aan het werk te gaan. Het risico op besmetting was op dat moment te groot, 
we konden de risico’s toen ook moeilijk inschatten.  
 

We zijn voor na de zomervakantie op zoek naar enkele oude grote tractorbanden die we deels kunnen 
ingraven. Deze passen in de motorische route, dat wordt een route aan de buitenzijde van het 
grasveld met objecten die klimmen, klauteren en balanceren stimuleren.  
 

Ook kunnen we nog trottoirtegels van 30x30 cm gebruiken en 4 cm dik. Het lijkt ons mooi om de 
stenen bankjes om de zandbak af te werken met hout zodat ze comfortabeler zitten. Ideeën hiervoor 
zijn ook van harte welkom.  
 

Na de zomervakantie gaan we dus weer volop aan de slag met de speelplaats, u zult hiervan 
regelmatig op de hoogte gehouden worden.  

 

Rapport en oudergespreken 
Tijdens de aankondiging van de afrondende oudergesprekken hebben we ook medegedeeld dat de 
rapportmappen al terug naar school moeten. Dat bericht was onjuist, de rapporten hoeven namelijk 
pas volgend schooljaar terug. Dat is gemakkelijk met de wisselingen van de leerlingen naar nieuwe 
groepen.  

 
 
 



Gevonden voorwerpen 
Zo aan het einde van het schooljaar zit de bak met gevonden voorwerpen weer behoorlijk vol. Neem 
even een kijkje, we zullen de spulletjes deze week uitstallen zodat u even kunt kijken. Wat overblijft 
schenken we aan een goed doel. 

 

Vakantierooster 2020-2021 

Hieronder treft u voor alle volledigheid nogmaals  het   
vastgestelde vakantierooster aan voor het nieuwe schooljaar. 
 

Start schooljaar 31 augustus 2020 

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 
Paasmaandag 5 april 2021 
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 
(incl. Koningsdag) 
Hemelvaart (+ extra vrije dag) 13 en 14 mei 2021 
Pinkstermaandag 24 mei 2021 
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 
  
Bij de start van het schooljaar ontvangt u van ons de jaarkalender 2020-2021 waarin ook alle 

studiedagen en alle activiteiten voor het nieuwe schooljaar staan aangegeven.  

Informatieavonden  

Volgend schooljaar willen we u d.m.v. informatieavonden in alle groepen informeren over het nieuwe 
schooljaar. We willen hiermee de korte gesprekken aan het begin van het schooljaar vervangen. 

We hebben de groepen over meerdere avonden verspreid. Hiermee houden we rekening met de 
huidige RIVM-richtlijnen. We weten niet wat er de komende weken met de verspreiding van het 
coronavirus zal gebeuren door de vakantie, daarom lijkt het ons bij voorbaat niet verstandig om in veel 
groepen tegelijk een ouder informatieavond te houden.  

Het kan dus zo zijn dat de avonden alsnog geannuleerd worden als dit vanwege nieuwe 
coronabesmettingen door het RIVM wordt afgeraden. 

Op dit moment denken we, dus onder voorbehoud, aan de volgende avonden: 

Maandag 14 september 2020: groep 4 
Dinsdag 15 september: groepen 1/2, groep 3 
Woensdag 16 september: groep 5, groep 6 
Donderdag 17 september: groep 7 en groep 8 

 

Wethouder Ingrid Timmer en 2 leerlingen van de Brummense basisscholen 

Vanmiddag komt wethouder Ingrid Timmer op bezoek op onze school. Zij heeft van elke Brummense 
basisschool 2 bovenbouwleerlingen gevraagd om met haar in gesprek te gaan over hun ervaringen in 
de corona-periode. Van onze school nemen schoolverlater Aniek en groep 7 leerling Jessie deel aan 
het gesprek. Dat vinden we knap van deze twee meisjes. Ook vinden we het als bassischool positief 
dat de gemeente met kinderen in gesprek gaat over hun welbevinden en hun ervaringen over de 
afgelopen periode. Dank daarvoor! 
 

Ouders, Ouderraad en medezeggenschapsraad bedankt!  
Aan het einde van het schooljaar is een dankwoord aan de ouders, de leden van de ouderraad (OR) 
en de medezeggenschapsraad (MR) op zijn plaats. Zonder deze hulp zijn veel activiteiten gedurende 
het schooljaar niet mogelijk. Ouders, OR en MR bedankt voor de hulp en voor het meedenken 
gedurende het afgelopen schooljaar. Zelfs in coronatijd konden wij, wanneer nodig, een beroep op 
jullie doen. Ook volgend schoolkaar bouwen we graag met jullie hulp verder aan goed onderwijs op 
onze school, de afscheidsslogan van groep 8 past hier prima bij: ‘Samen staan we sterk!’.  
 



Gym 2020-2021              

 
 
 
Groep 1-2 
De kleuters maken voor het bewegingsonderwijs  
gebruik van het plein, het eigen lokaal en het speel- 
lokaal. Het liefst hebben we, in verband met de hygiëne, dat de kleuters tijdens deze bewegings- 
lessen gymschoenen aan hebben. De gymschoenen kunt u aan uw kind meegeven en worden op 
school bewaard. 
 
Groep 3 t/m 8 
De groepen 3 t/m 8 gymmen in sportzaal Rhienderoord. De groepen 3 en 4 worden op donderdag per 
bus vervoerd naar Rhienderoord. De groepen 5 t/m 8 gaan per fiets naar de gymzaal en worden 
daarbij begeleid door enkele ouders.  
De gymtijden blijven op maandag en donderdag, zodra we definitieve goedkeuring hebben zullen we 
dit in de eerste schoolweek communiceren. De planning is dat de groepen 7 en 8 op maandagmiddag 
gaan gymmen en de groepen 5 en 6 op donderdagochtend. 
 
Wanneer er sprake is van storm, hevige neerslag en/of extreme gladheid mag u ervan uitgaan 
dat er niet wordt gegymd met de groepen die fietsen van en naar Rhienderoord. In alle andere 
gevallen zal de gymles doorgaan. Bij twijfel kunt u tussen 8.00 en 8.15 uur via het algemene 
telefoonnummer van de school contact opnemen met de groepsleerkracht die de gymles verzorgt. 
De eerste maandag na de zomervakantie wordt er nog niet gegymd. 
 

Vakantiebieb 

 

Vanaf 1 juli is de vakantiebieb weer open. 

Over de VakantieBieb 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en 

luisterboeken voor jong en oud! De    VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook als 

leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 

In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. 

Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt 

en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan. 

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en met 31 

augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 

Jeugdbibliotheek.nl 
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de VakantieBieb 
nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor schoolvakken via Junior 
Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle digitale producten voor kinderen. 
 

Laatste schooldag 
 
A.s. vrijdag, 17 juli, hebben we onze laatste 
schooldag. Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij om 
te gaan genieten van een welverdiende 
zomervakantie.                                                                         
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Per Theeuwes, directeur 

Thea Princen, intern begeleider 
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