
 
 
 

      Nieuwsbrief vrijdag 26 juni 2020 
           
Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste schoolweek breekt aan. Het zijn de laatste dagen voor Murk, Teun, Wessel, Wessel, Siem, 
Aniek, Charlotte, Silke, Hero en Sepp. 
Wij wensen ze een heerlijke vakantie toe en daarna veel plezier op ‘t Schylger Jouw en Simon 
Vestdijk. 
 
Corona update 
Het RIVM heeft hun advies over jonge kinderen met neusverkoudheid weer aangepast. Voor 
kinderen op de basisschool is de leeftijdsgrens vervallen en geldt alleen nog het criterium ‘groep 1 of 
2’. Dus alle leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool mogen met alleen neusverkoudheid zonder 
koorts naar school, ongeacht de leeftijd van de kinderen. 
 
De afstandsregel voor basisscholen wordt ook versoepeld: leraren moesten tot nu toe zoveel 
mogelijk afstand houden van de leerlingen op de basisschool. Vanaf 1 juli hoeft dat niet meer. 
 
Foto 
Alle kinderen krijgen volgende week een groepsfoto van dit schooljaar als cadeautje van ons. Een 
herinnering aan een bijzonder schooljaar. 
 
Laatste week berichten 

• Maandag 29-6 en donderdag 1-7 gaan de leerlingen van groep 8 kennismaken op hun nieuwe 
school 

• Maandag 29-6 gaan alle leerlingen ‘kennismaken’ in hun nieuwe groep en met hun nieuwe 
leerkracht van 10.30 uur tot 12.00 uur. 

• Donderdag 2 juli is de afscheidsdag van groep 8. Wat er allemaal gaat gebeuren is een 
verrassing maar eind van de middag nemen we officieel afscheid van ze in Ieders Plak. We 
maken er een mooi feest van. 

• Donderdag 2 juli is de laatste dag voor groep 1/2/3. Om 13.59 uur gaan ze met elkaar aftellen 
naar de vakantie. 

• Vrijdag 3 juli is de laatste dag voor de kinderen van groep 4 t/m 7. Om 11.59 uur tellen zij af 
op het schoolplein en begint de vakantie. 

 
Tja en hoe gaat het dan verder na de vakantie.......... 
Dat weten we nog niet. We starten zoals we nu eindigen; alle kinderen op school en ouders brengen 
hun kinderen tot het schoolplein. Als er zaken veranderen houd ik u op de hoogte via onze 
nieuwsbrief. 
U ontvangt van mij nog via de nieuwsbrief een digitale versie van de ouderjaarkalender met daarin 
alle data voor volgend jaar waaronder de studiedagen. 
 
Heeft u vragen dan kunt u die altijd aan ons stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 
 



Informatie rond coronavirus 
Voor actuele informatie kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.rivm.nl/coronavirus 
www.ggdfryslan.nl 
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