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kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
studiemiddag, kinderen vrij om 12.35u
sportdagen zijn vervallen, kinderen gewoon school
kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
gewone schoolweek
studiemiddag, kinderen vrij om 12.35u
schoolfotograaf

Naar school
Wat zijn wij blij dat we er bijna allemaal weer kunnen zijn. We hebben een heel
fijne week achter de rug. Als klap op de vuurpijl konden de kinderen gisteren ons
nieuwe achterplein gaan testen. Ze hebben allemaal het parcours uit kunnen
proberen. Er wordt heel fijn gespeeld. Ondanks alle aangepaste regels vanwege
de maatregelen rondom Corona zijn we heel tevreden over deze eerste
schoolweek.
De kinderen gebruiken vanaf gisteren weer zeep en water om de handen te
wassen omdat dit beter is voor de huid dan handgel. Ook de schoonmaak spray
is aangepast en beter afgestemd op gebruik door kinderen.
Mag ik naar school …
Hier is nog wel een beetje onduidelijkheid over. Iedereen die geen klachten heeft
mag gewoon op school zijn. Heeft er iemand in het gezin klachten die horen bij
het Coronavirus dan MOET je thuis blijven totdat je 24 uur klachtenvrij bent. Dit
geldt dan voor alle gezinsleden.
Schoolkalender
Op de schoolkalender staat voor deze week en komende week het GSO (groep
gebonden schoolonderzoek gepland). We hebben dit geannuleerd omdat het niet
passend zou zijn om de kinderen nu toetsen af te gaan nemen. We gaan er nu
voor zorgen dat we de kinderen weer op hun ontwikkelingslijn krijgen en zullen
via de methode gebonden toetsen de vorderingen van de kinderen in beeld
brengen.
Re-integreren
Juf Emily en juf Marjolein (7a) gaan de komende weken tot de zomervakantie reintegreren in hun eigen groep.
Juf Stefanie is om gezondheidsredenen nog niet fysiek op school maar zal
digitaal wel contact hebben met de kinderen die bij haar SOEMO volgen.
Juf Kristel (RT) en juf Nancy (logopedie) zullen zoveel als mogelijk is gaan
starten met de kinderen. Dit zal nog niet gaan volgens de roosters zoals voor de
thuiswerktijd. I.v.m. de afstand die dan niet gehouden kan worden zal dit alleen
kunnen als er een scherm is dat gebruikt kan worden tussen de
leerkracht/logopediste en het kind.

DE GMR ZOEKT BETROKKEN EN ACTIEVE OUDERS
Wilt u ook meedenken en beslissen over Delta-brede
onderwerpen en hierdoor bijdragen aan (nog) beter
onderwijs? Stelt u zich dan kandidaat voor de oudergeleding van de GMR!
Wat is een MR en GMR?
Veel zaken die voor het onderwijs en voor u als ouders van belang zijn worden door de
‘eigen’ school geregeld. Vaak wordt dit in overleg met de ‘lokale’ Medezeggenschapsraad
(MR) besloten. De MR kan invloed uitoefenen op de gang van zaken op schoolniveau. Maar
er zijn ook allerlei zaken waarover op het niveau van de stichting (Delta-niveau) besluiten
worden genomen. Dat noemen we ‘op boven schools niveau’ en daarin heeft de GMR een
belangrijke rol. De GMR wordt geïnformeerd over voorgenomen besluiten en overlegt
samen met het bestuur van Delta over zaken die alle ouders, alle kinderen en alle
personeelsleden aangaan. Bijvoorbeeld over onderwerpen zoals passend onderwijs, de
vakantieregeling, het gezamenlijk strategisch beleid, het personeelsbeleid en het ICT beleid.
Belangrijke zaken die veel impact hebben op het onderwijs: niet alleen vandaag maar ook
morgen en overmorgen Als GMR-lid denkt u actief mee en geeft u uw mening over wat er op
de scholen van onze kinderen gebeurt. Daarbij hebben de ouders in de GMR een duidelijk
gezamenlijk belang: een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs in breedste zin.
Hoe stelt u zich kandidaat?
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de GMR of
de directeur van uw school. Op Delta-onderwijs.nl (onder het kopje GMR) vindt u meer
informatie over de GMR en wie de leden zijn. U kunt zich kandidaat stellen door vóór 3 juni
2020 een e-mail te sturen naar: gmr@delta-onderwijs.nl . Vermeld hierbij uw naam, adres,
mailadres, telefoonnummer en de naam van de school van uw kind(eren). De GMR neemt
dan contact met u op over de verdere procedure.

