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Beste ouders/verzorgers, 

 

Laatste week thuis 

Dit was de laatste week thuis! In de persconferentie is aangegeven dat de basisscholen onder 

voorwaarden vanaf 11 mei weer open gaan. De voorwaarden zijn in de vorm van protocollen 

aangeleverd. Hierover heeft het team vergaderd. Vervolgens hebben we de mogelijkheden 

voor onze school voorgelegd aan Bestuur en MR. Dit heeft geresulteerd in een basisplan dat 

vanaf 6 mei door het team wordt uitgewerkt. Uiterlijk 7 mei ontvangt u een definitief 

uitgewerkt plan voor de opstart na 11 mei.  

 

Op hoofdlijnen kunnen we u mededelen hoe het basisplan voor onze school eruit ziet. 

• Kinderen uit 1 gezin gaan zoveel mogelijk op dezelfde dag naar school. 

• Wij hebben twee groepen gemaakt. Deze groepen gaan om en om een hele dag naar 
school toe. De dagen dat ze thuis zijn kunnen ze zelfstandig werk en opdrachten 
maken die we aan de kinderen meegeven. Alle laptops komen weer naar school. 

• Tijden voor halen en brengen en andere afspraken krijgt u in een uitgebreide 
nieuwsbrief van ons op donderdag 7 mei. 

• Belangrijk om verder te melden is dat de noodopvang voor kinderen in kwetsbare 
posities en leerlingen van ouders in cruciale beroepen blijft bestaan. Zij gaan extra 
naar school en kunnen na schooltijd naar de BSO. Heeft u hier vragen over dan kunt u 
die per mail aan mij stellen. 

• We hebben het plan afgestemd met de Vossersschool. Er zullen aparte in- en 
uitgangen komen, aparte pleinen e.d. 

• Voor nu laten we u alvast weten in welke groep uw kind(eren) zit(ten). Dit schema is 
gemaakt tot en met vrijdag 29 mei. 

 
Groep A=>  

maandag 11 mei, woensdag 13 mei, vrijdag 15 mei dinsdag 19 mei maandag 25 mei, 

woensdag 27 mei, vrijdag 29 mei 

Groep B=>  

dinsdag 12 mei, donderdag 14 mei maandag 18 mei, woensdag 20 mei dinsdag 26 mei, 

donderdag 28 mei 
 

 

 



 

         Groep A             Groep B 
Groep 1/2/3 Cindy Groeneweg 

Hristo Dochev 
Ylva ten Boer 
Mats ten Boer 
Mia Vlugter 
Lauren Vlugter 
Wesley Bergsma 
Dide van Strien 
Tjebbe Lenten 
Rieneke Bakker 
Nora Haantjes 

Wies Bolderman 
Felice Dam 
Floris Dam 
Iris Haan 
Dwayne Kamphuis 
Chloe Kamphuis 
Sam van  Ravenswaaij 
Juul van  Ravenswaaij 
Norah Rolff 
Tygo Rolff 
Bart Bemboom 
Lieke Finnema 
 

Groep 4/5/6 Lianne Groeneweg 
Dimitar Dochev 
Mads van Strien 
Jordy Mast 
Kris Sieperda 
Rimkje Kleijn 
Dane Doeksen 

Roos Haan 
Ronald Lem 
Sjors Tjepkema 
Jette van de Graaf 
Stine Slings 

Groep 7/8 Silvo Lublink 
Siem Ravensteijn 
Imke Lenten 
Lenny Bemboom 
Elroy Mast 
Abel Haantjes 
Finn Doeksen 
Jenthe Knijnenburg 
 
 

Silke van de Wal 
Teun van de Graaf 
Hero Bemboom 
Murk Slings 
Siem Kooijman 
Wessel Kouwenhoven 
Aniek Overdijk 
Charlotte Schroor 
Sepp Smit 
Wessel Tuinman 

 

Meivakantie 

De meivakantie is verlengd tot 11 mei. De leerkrachten zijn vanaf 6 mei op school om de 

voorbereidingen te treffen voor de periode tot de zomervakantie. Het verplaatsen van 

materiaal, verdelen van middelen en het in gereedheid brengen van de voorzieningen volgens 

de protocollen krijgt dan volop de aandacht.  

De online lessen worden daarmee voor de meivakantie afgesloten. Ouders die het prettig 

vinden voor hun kind toch een werkpakketje te krijgen voor de tweede week, kunnen dit 

aangeven bij de eigen leerkracht.  

 

Plusklassen 

De vijf scholen hebben besloten de Plusklassen voorlopig niet te laten draaien. Het is 

organisatorisch slecht in te passen. Daarnaast brengt het wisselingen van scholen voor 



kinderen en leerkrachten met zich mee die we volgens de richtlijnen zoveel mogelijk dienen 

te beperken.  
 

Wij wensen alle ouders en kinderen een fijne vakantie en hopelijk tot ziens in goede gezondheid op 

11 mei. 

Vriendelijke groet, 

Team Prinses Margrietschool 


