Prinselijke Nieuwsflits
De nieuwsbrief van de Prins Johan Frisoschool
Koekange

Corona-tijd
In het begin van dit schooljaar hebben we via de activiteiten kalender aan jullie als ouders en leerlingen data voor uitstapjes,
presentaties, schoolreizen, kamp, 10 minuten gesprekken etc. doorgegeven.
Over de hele wereld zijn we door een ‘lock down’ erachter gekomen dat we vele plannen niet mogen uitvoeren, omdat er
misschien gezondheidsrisico’s zijn.
Op school waren de eerste 8 weken alleen leerlingen voor ‘noodopvang’ welkom. Gelukkig is het thuisonderwijs bij de meeste
leerlingen goed verlopen. We hebben in een hele korte periode geleerd hoe we op afstand ‘thuiswerken’ mogelijk kunnen
maken.
Na 4 weken met enkele klassen op school mogen we vanaf 8 juni weer alle leerlingen toelaten. Fijn dat het weer kan. Wel
moet de anderhalve meter maatregel in acht genomen worden.
In de tussen liggende week komen de leerlingen van groep 2, 4,, 6 en 8 op dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni en de groepen 1,
3, 5 en 7 op woensdag 3 juni en vrijdag 5 juni op school. En daarna iedereen de laatste 4 weken.
Op school kunnen wij die regel ‘anderhalve meter’ in de groepen 5 – 8 goed uitvoeren. Leerlingen zijn er ondertussen richting
volwassenen aan gewend. Voor jongere kinderen in de groepen 1 - 4 is dit wat moeilijker. Onderling hoeven de kinderen geen
afstand te houden. Bij bezoek van volwassenen op school wordt de anderhalve meter maatregel uitgevoerd.
Situaties waar dit lastig wordt moeten we tot de zomervakantie zien te voorkomen:
• Ouders van de leerlingen van groep 1 - 8 brengen tot de zomervakantie leerlingen tot het hek en nemen daar
afscheid.
• Ouders, die even iets voor hun zoon / dochter op school moeten brengen, spreken van te voren even met de
leerkracht af hoe ze dit op afstand veilig kunnen uitvoeren. Dit komt voor als er iets vergeten is of voor een
traktatie.
• We geven nu les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.00 uur. Op woensdag tot 12.15 uur. De leerlingen
van de groepen 1 – 4 zijn vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij. Dit blijft zo doorgaan tot de zomervakantie. RIVM
voorschriften geven duidelijk aan dat we moeten proberen zo veel mogelijk afstand tussen volwassenen en kinderen
te houden. Door tussen de middag geen verkeersbewegingen rondom de school te hebben lukt dit.
• Ouders die de kinderen ’s middags naar de BSO laten gaan, kunnen vanaf 8 juni doorgeven dat ze een uur extra
afnemen. Hun BSO contract wordt dan een uur vervroegd.
• Na de zomervakantie werken we weer met ons traditionele rooster tot 15.00 uur. Wel kan dit schooljaar 2020 –
2021 gebruikt worden om met de MR / ouders te overleggen of de tijd nu rijp is voor een continurooster.
Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben nu enige ervaring, hoewel de woensdag in dit Corona model iets te kort is.
De leerlingen zullen in het echte continurooster tot 14.00 uur naar school gaan.
• We blijven werken met wisselende pauzes tot de zomervakantie. De leerlingen van de groepen 5 – 8: 10.15 – 10.30
uur en van 11.45 – 12.15 uur. Groep 1 – 4 van 10.30 -10.45 uur en van 12.00 – 12.30 uur.
• Geen peutergymnastiek op maandag 8juni.
• De schoolreis van de groepen 3 - 6 is uitgesteld tot september. We hebben een optie genomen op 22 september en
hopen dat de regelgeving dan een schoolreis weer toestaat. De schoolreis is dan in een nieuw schooljaar en de
groepen 3 – 8 gaan dan mee. Groep 1 – 2 organiseert ook een schoolreis / uitstapje in september. In schooljaar 2020
– 2021 zal er dan rond mei/juni 2021 de gebruikelijke schoolreis weer plaatsvinden.
• Schoolkamp groep 7 en 8 gaat niet door. Afstand houden, hygiëne maatregelen, fietsen en begeleiding volwassenen
waren de hoofdredenen. We hopen het kamp op dezelfde locatie eind schooljaar 2020 – 2021 te bezoeken met de
leerlingen die dan groep 7 en 8 vormen
• Cito-toetsen worden deze keer alleen gemaakt om vast te stellen wat qua leerstof het startpunt na ‘Corona-tijdperk
en thuiswerken’ van de leerlingen is. Leerlingen groep 3 – 6 maken de toetsen rekenen en spelling na 8 juni. Na de
zomervakantie maken de leerlingen de leestoetsen. Groep 7 maakt de entreetoets na de zomervakantie. Ze zitten
dan in groep 8. In de entree toets zitten alle Cito-onderdelen verwerkt. De entreetoets geeft ook een advies
betreffende mogelijk voortgezet onderwijs vorm.
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Rapporten worden dit jaar meegegeven in de laatste week. Via de telefoon of met een bezoek op afstand is overleg
en toelichting op rapport mogelijk. Ouders mogen via Parro of de mail aan de leerkracht doorgeven om een vorm van
toelichting, datum en tijdstip te overleggen. We geven de rapporten op maandag 29 juni mee. Graag appen via Parro
of mailen voor 23 juni. Dan is het goed te organiseren. Er is dus geen georganiseerde 10 minuten avond met in- en
uitlopende ouders.
Afscheid nemen van groep 8: We willen dit unieke moment voor de leerlingen zo mooi mogelijk maken. Er is een
andere vorm van afscheid nemen doorgesproken met de leerlingen en leerkrachten. De afscheidsavond krijgt een
andere vorm, waarbij we afstand kunnen houden. Ook een gezellige dag met uitstapje en passende afsluiting wordt
georganiseerd binnen de regelgeving.
We hopen dat de regelgeving na 1 juli weer toestaat dat we een fijne laatste schooldag op donderdag 2 juli kunnen
houden. Op vrijdag 3 juli zijn alle leerlingen vrij. We gaan dan als team alles in school zo schoonmaken en opruimen
dat het in de zomervakantie mogelijk is de vloeren te schrobben en in de was te zetten. Er komt dit keer geen
schoonmaakavond, want dan hebben we teveel volwassenen bij elkaar.
In het nieuwe schooljaar werken we weer met vier combinatiegroepen.

Laptops weer inleveren op maandag 8 juni
• Maandag 8 juni gaan we weer met alle kinderen naar school. Dit betekent dat we de laptopjes of chromebooks weer
op school nodig hebben. Daarom wordt u verzocht alle geleende devices maandag 8 juni in te leveren op school.
• Uw kind kan maandagochtend de laptop op zijn/haar tafel leggen, zodra hij/zij op school komt. Vervolgens wordt er
verder buiten gewacht/gespeeld tot de zoemer van aanvang gaat.
• De controle van het materiaal en het aftekenen van het uitleendocument zal in de loop van de dag door juf Agré en
uw kind gedaan worden.
• Er wordt diezelfde dag nog met het device gewerkt, dus vergeet niet je device op te laden en de lader mee te
nemen naar school.
• Let wel: het vervoer van de device naar school valt onder uw verantwoordelijkheid!
Bijbelse verhalen
Week 23 ■ 02/06 - 05/06. Hoe durf je! Ester 1 en Ester 2: 1-18
Koning Ahasveros geeft een groot feest waarop iedereen kan zien hoe rijk en machtig hij is. Hij wil ook dat zijn vrouw komt,
zodat iedereen kan zien hoe mooi zij is. Maar ze weigert. Hoe durft ze! Koning Ahasveros stuurt haar weg en gaat later op
zoek naar een nieuwe koningin. Ester gaat naar het paleis en de koning is erg van haar onder de indruk.
Week 24 ■ 08/06 - 12/06. Kun jij iets doen? Ester 2: 19-23, Ester 3 en Ester 4: 1-17
Mordechai, de neef van Ester, ontdekt een complot tegen de koning. Hij komt in actie en redt zo het leven van koning
Ahasveros. Als Mordechai niet wil buigen voor de hoge minister Haman, wordt een verschrikkelijk bevel uitgevaardigd tegen
de Joden. Kan Ester iets doen om het te voorkomen?
Week 25 ■ 15/06 - 19/06. Op zijn kop. Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester. Haman is erg trots, maar ook nog steeds verongelijkt omdat
Mordechai niet voor hem buigt. Als de koning hem vraagt hoe hij iemand eer kan bewijzen, denkt Haman dat het over
hemzelf gaat. Maar het loopt net even anders…
Week 26 ■ 22/06 - 26/06. Komt het goed? Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet ongedaan maken. Komt het goed als de koning er een andere wet
naast stelt?
Week 27 ■ 29/06 - 03/07. Jona, de profeet die geen zin had. Jona 1 - 4
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat het zo niet langer kan. Hij vlucht weg van de Heer, wordt
overboord gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat uiteindelijk toch naar Nineve. Daar hebben zijn woorden andere
gevolgen dan hij dacht.
Vakantierooster 2020 – 2021.
Herfstvakantie
12-10-20 t/m 16-10-20
Kerstvakantie
21-12-20 t/m 01-01-21
Voorjaarsvakantie
22-02-21 t/m 26-02-21
Paasweekend
02-04-21 t/m 05-04-21
Koningsdag
27-04-2021
Meivakantie
03-05-21 t/m 14-05-21
Pinksteren
24-05-21
Zomervakantie
12-07-21 t/m 22-08-21
Studiedag Tref Onderwijs:
28 oktober 2020 Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Agenda.
8 juni

Alle leerlingen mogen weer naar school

Mededelingen en data zullen via Parro / Parnassys in de vorm van korte berichten verstuurd worden.

