
Infobulletin 

 

18 mei 2020 

AGENDA MEI/JUNI     

MEI/JUNI Lege flessenactie Schoolplein 20-21 mei Hemelvaartsvakantie 

Wo. 19 mei Roostervrije dag (studiedag) Ma. 2 juni 2e Pinksterdag, kinderen vrij. 

Start op school 
Afgelopen week zijn we gestart met de lessen op school. 
Het was ontzettend fijn om kinderen en ouders weer te 
zien en te spreken. Natuurlijk is het jammer dat we niet 
met de hele groep samen kunnen zijn, maar toch zijn we 
blij met wat er nu kan. We hopen dat we snel met de hele 
groep naar school mogen, zodat we in elke klas het school-
jaar als groep kunnen afsluiten. 
Juf Astrid van groep 1/2A behoort tot de risicogroep en zal 
de komende periode niet op school aanwezig zijn. Zij wordt 
vervangen door juf Savannah. Juf Marjolijn is dan op maan-
dag, donderdag en vrijdag in gr. 1/2A en juf Savannah op 
dinsdag en woensdag. Op maandag is zij dan in groep 1/2B. 
Juf Astrid zal vanuit thuis andere werkzaamheden doen. We 
hopen dat zij snel weer op school mag komen werken. 

Activiteiten 
Door de situatie waarin wij nu zitten, zijn alle activiteiten 
voorlopig opgeschort. De kalender bevat daarom alleen 
vakanties en studiedagen  De schoolreizen zijn uitgesteld. 
Het schoolkamp willen we in september houden. De laatste 
serie Mad Sciencelessen is vervallen. Het inschrijfgeld is  
teruggestort op uw rekening. De schoolfotograaf zal in sep-
tember foto’s komen maken. Afhankelijk van de maatrege-
len die de overheid verder neemt, zullen we bekijken op 
welke wijze we het afscheid van groep 8 vormgeven. We 
willen de kinderen van deze groep ondanks alle beperkin-
gen toch een waardevol afscheid geven.  

Schoolpleinacties  
Door de coronacrisis kon de geplande Fancy Fair niet door-
gaan. We hebben onze hoop gevestigd op september, maar 
realiseren ons dat ook dit onzeker is. We zullen steeds kij-
ken wat er mogelijk is en anders alternatieve mogelijkheden 
moeten bedenken. Ons streven is om het vernieuwde 
schoolplein in de herfstvakantie te realiseren. Heeft u vra-
gen of ideeën, dan kunt u terecht bij juf Ellen of meester 
PietJan of u kunt mailen naar: cypressenhof@onzewijs.nl  

Organisatie en looproutes schoolplein 
Allereerst wil ik alle ouders een groot compliment maken 
voor uw medewerking aan het goed verlopen van de organi-
satie halen en brengen. Aanwijzingen van het personeel 
worden goed opgevolgd. Wij hebben de looproutes deze 
week nog enigszins aangepast, zodat er zoveel mogelijk 
spreiding is van ouders en kinderen over het plein. Dit is 
aangegeven met borden op het hekwerk. 
groep 1/2 - ouders van groep 1 en 2 lopen via het hek bij 
 de kleuters met hun kind naar de lokalen aan de 
 pleinzijde. Daar geeft u uw kind af aan de nood
 deur, wij vragen u daarna direct het plein te ver-
 laten via het kleuterhek. De kinderen van de 
 groepen 1/2A en 1/2E worden afgezet bij het 
 hek van het kleuterplein. De juf wacht hen daar 
 op. Heeft u ook kinderen in andere groepen, dan 
 mag u ook die in-/uitgang nemen. Voor het opha-
 len van uw kind, kunt u op het plein wachten. 
groep 3/4 - ouders van groep 3 en 4 zetten hun kind bij 
 voorkeur af aan het begin van het voetpad bij de 
 hoofdingang. De kinderen lopen zelf via de 
 hoofdingang naar hun klas. Als dit niet anders 
 kan zet de ouder het kind af bij het hek van de 
 hoofdingang en lopen vervolgens terug over het 
 pad (rechts houden). Bij het ophalen vragen wij 
 u te wachten op het grasveld voor de school en 
 het pad vrij te houden voor komende en vertrek
 kende voetgangers. 
groep 5/6 - ouders van groep 5/6 zetten hun kind af bij de 
 stoep, kinderen gaan zelfstandig naar hun klas. 
groep 7/8 - kinderen komen bij voorkeur zelfstandig naar 
 school via het hek bij de gymzaal, als kinderen 
 worden gebracht zetten ouders hun kind af bij 
 de stoep.  
Ouders van groep 5 t/m 8 wachten op de stoep. Het is han-
dig om met uw kind een plaats af te spreken, waar u wacht.  
Op dit moment is nog maar de helft van de kinderen aanwe-
zig. Wij willen de looproutes nu goed regelen, zodat de or-
ganisatie bij een volledige openstelling goed verloopt. Daar-
om vragen wij zich te houden aan de aangegeven looprou-
tes. Daarbij blijft voor volwassenen de 1,5 meter afstand als 
richtlijn leidend. Samen werken we op die manier aan een 
veilige situatie. 

Groepsindeling 
Op dit moment leggen we de laatste hand aan de groepsin-
deling en formatie voor volgend schooljaar. Nu we verder in 
het jaar zijn, kunnen we beter inschatten hoeveel kinderen 
er zullen zijn en welke groepsindeling passend is. Omdat we 
net als dit schooljaar 20 groepen kunnen formeren, is er-
voor gekozen de samenstelling van de huidige groepen        
3 t/m 7 niet te wijzigen. De indeling voor volgend jaar (met 
de leerlingenaantallen per 1 oktober) is dan als volgt: 
5 groepen 1/2   102 kinderen 
2 groepen 3 56 kinderen 
3 groepen 4 69 kinderen 
2 groepen 5 41 kinderen 
2 groepen 6 53 kinderen 
1 groep 6/7 26 kinderen 
2 groepen 7 48 kinderen 
3 groepen 8 65 kinderen 
In de groepen 3 wordt extra ondersteuning ingezet vanwe-
ge de groepsgrootte. De personele bezetting voor het ko-
mend schooljaar is zo goed als rond. Meer informatie hier-
over volgt. Op donderdag 25 juni kunt u het organisatie-
boekje 2020-2021 verwachten. De kinderen kunnen dan op 
donderdag 2 juli van 8.30–10.00 u. tijdens de wisselmorgen 
kennismaken met hun nieuwe groep en leerkracht(-en). 
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