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Rectificatie 
In de bijlage over de formatie voor volgend jaar ben ik vergeten om een leerkracht te noemen.  

Ik werd hier op gewezen door een zeer oplettende ouder. Hartelijk dank hiervoor! 
Juf Ellie Chatrer is dit hele schooljaar met ziekteverlof en wordt vervangen door Marco van Bussel.  

Helaas zal het ziekteverlof ook komend jaar nog voortduren. Ellie heeft dermate ernstige lichamelijke 
klachten dat zij niet in staat is om voor de groep te staan. Door de corona-crisis zijn de operaties 

uitgesteld en wacht zij nu op een nieuwe oproep. De revalidatie periode zal nogal wat tijd in beslag 
nemen, waardoor wij ervan uitgaan dat Ellie ook komend schooljaar niet voor de groep zal staan.  

Gelukkig kan ze wel ondersteunende werkzaamheden doen met kleine groepjes kinderen.  
Ze geeft dit jaar extra rekenbegeleiding en dit zal ze volgend jaar, zolang dit mogelijk is, ook blijven doen. 

Met excuses, uiteraard ook aan Ellie. 
 

Meester Klaas 
Zoals ik vorige week heb aangegeven gaat meester Klaas Sipkens De Esdoorn verlaten. 

Hij gaat na ruim 40 jaar werken waarvan bijna 25 jaar op De Esdoorn genieten van zijn welverdiende  
pré-pensioen. Klaas heeft heel wat kinderen, met name in groep 8, les gegeven en als nestor van onze 
school ook heel wat kinderen en ouders zien komen en gaan. Op vrijdagmiddag 10 juli zal hij met een 

receptie tussen 15.30 en 16.30 uur samen met zijn familie, afscheid nemen van (oud) ouders, oud-
collega’s, oud-leerlingen, MR leden en het bestuur. Hij zou het ook leuk vinden als ouders die nú een kind 
in groep 1 t/m 7 hebben en Klaas ooit als leerkracht hebben gehad, ook afscheid van hem komen nemen. 
Als u een ouder bent van een oud-leerling die ook graag meester Klaas nog wil zien, is hij/zij ook welkom. 
Wilt u laten weten of u of uw kind naar de receptie komt, zodat wij in verband met de voorbereidingen, 

weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Bovendien mogen er niet meer dan 100 personen komen, 
dus daar moeten we ook rekening mee houden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corona 
 Er is een aangepaste RIVM richtlijn waarin kinderen tot 6 jaar met een snotneus naar school en de  

opvang kunnen. 

 Vanaf 8 juni tot 1 juli 2020 is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en 
weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken.  
De kosten hiervan worden gedragen door de gemeente. Over de noodopvang in de 
zomervakantie is nog niets bekend. 

 De GGD heeft vorige week een brief gestuurd over het testbeleid bij kinderen. Inmiddels is deze 
brief alweer aangepast en ontvangt u de laatste versie in de bijlage. 

 



Vrije dag 
De groepen 1 t/m 4 en de Rupsen en Vlinders zijn aanstaande vrijdag NIET vrij. 

Toetsen 
In het vorige Esdoornblaadje stond dat vanaf groep 6 in 'Mijn Rapportfolio' een ontwikkelingsperspectief 

wordt toegevoegd. Hierin kunt u de vooruitzichten zien voor wat betreft het VO. 
Dit moet zijn: vanaf groep 7. 

In groep 4 t/m 6 worden niveaugrafieken toegevoegd. 
 

Telefoon personeel 
In verband met het thuiswerken in de corona periode hebben personeelsleden soms hun privé telefoon 

moeten gebruiken. We vragen u om hier nu geen gebruik meer van te maken door te bellen of appen met 
de leerkracht. Op deze manier kan werk en privé weer wat beter gescheiden worden. 

 

Verkeersonderwijs op afstand 
Voor het basisonderwijs zijn er door de coronabeperkingen steeds meer digitale verkeerseducatielessen 
beschikbaar. Dit is tevens leuk voor in de zomervakantie. Hieronder ziet u een overzicht:  
 

 VVN: https://vvn.nl/verkeersles-thuis  Per groep zijn er verkeerslessen met korte uitlegvideo’s 
beschikbaar, waarna de kinderen de oefeningen thuis kunnen maken. De lessen zijn toegespitst 
op de leeftijd van de leerlingen. 

 VVN: de VirtualCar escape-game voor thuis. Dit is mogelijkheid om samen met gezinsleden al 
puzzelend te leren over verkeersveiligheid in de eigen straat. Door de koppeling met het 
belangrijkste thema ‘snelheid’ vormt deze game een uitermate leerzame tijdsbesteding in deze 
crisistijd. 

 Bureau De Groot Volker: https://verkeerslokaal.nl/home, Voor de groepen 6, 7 en 8 zijn er gratis 
oefenquizzen beschikbaar waarbij de leerlingen kunnen oefenen voor het theoretisch 
verkeersexamen. 

 Edux: een digitaal prentenboek JONGleren in het verkeer voor peuters en kleuters, als aanvulling 
op het project JONGleren in het verkeer. Kinderen worden door middel van dit prentenboek op 
een speelse manier voorbereid op het drukke verkeer dat nu weer op gang komt. 
 

Bijlagen 
 Brief van de GGD over het testbeleid bij kinderen. 

 Agenda MR vergadering 25 juni 
 

 

 

https://vvn.nl/verkeersles-thuis
http://link.pressmailings.com/ls/click?upn=LLu1swYtru2mjjrbMUKy-2FaNJsG-2BADIdaejrkwxE2bCc-3D21Pz_wgLGCM-2BcftDEkUKoiMW1XABw9KjtoODCMwFzzQxwkEJXEfRMQKtCGjx7RIjtweYF6fGemimRask6sXo-2B41Y-2FsFH3HrP8sMUBdx8DNgJFRKp0LvoPZg0Xfeqfs0BsXnMv9sgU8-2FY4bVydAQH78KeY-2BrYXGDlyb9FS4YoJmSe7OCreLFXvbuPBF82aYtJyaJE5bEINoxLnNhn-2BEza8vOkPiVvOzpd9h7xCphku4q-2F-2BECYwxI1sP5IwFvxfwwvjRBNBgPDKIZR3odzySiSbZ7u4tiIjz16LFlVdWz0Orl5iqBbCABcS438ECRieIkeTlwdN
https://verkeerslokaal.nl/home
https://youtu.be/WDE7PyKXEoI

