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Begintijd school 
Vanwege de coronamaatregelen hebben we al een tijdje ‘s ochtends een inlooptijd tussen 8.25 uur 
en 8.35 uur. Vanaf komende maandag wordt dit weer veranderd naar de ‘gewone’ afspraak dat de 
kinderen om 8.25 uur naar binnen gaan. We vragen u nog wel om de kinderen zo laat mogelijk naar 
school te laten gaan of te brengen. De kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen, zodra ze op het 
schoolplein zijn, doorlopen naar het eigen lokaal, maar gaan wel uiterlijk om 8.25 uur naar binnen. 
Voor groep 1 tot en met 4 gaat de deur om 8.25 uur open. 
 
IEP-eindtoets 
Komende dinsdag en woensdag gaat groep 8 aan de slag met de IEP-eindtoets. Gelukkig kennen 
we de kinderen al wat langer en hangt het advies voor het voortgezet onderwijs niet af van deze 
toets, maar dient de IEP als ‘second opinion’ of als bevestiging. Toch is het altijd nog wel spannend. 
Zet hem op, jongens en meisjes! 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 30 april vieren we de Koningsspelen. 
De kinderen hoeven deze dag geen eten en 
drinken mee te nemen en zijn om 12.00 uur uit. 
De kinderen van groep 1 zijn normaalgesproken 
vrij op vrijdag, maar we vinden het wel erg 
gezellig dat ze er deze dag ook bij zijn. Als uw 
kind uit groep 1 deze dag mee wil doen met de 
Koningsspelen, wilt u dit dan doorgeven aan de 
leerkracht van groep 1/2? Dan kunnen we er in 
de organisatie van deze dag rekening mee 
houden. 

 

 
Toestemming publicatie beeldmateriaal 
Vorig jaar heeft u een ‘toestemmingsverklaring publicatie beeldmateriaal’ getekend. Hierop kon u 
aangeven wel of geen toestemming te verlenen voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw 
kind(eren). In principe geldt deze verklaring voor de hele periode dat uw kind(eren) op school 
zitten, maar u mag deze wel altijd wijzigen. Als bijlage is het formulier meegestuurd en u kunt deze 
invullen als er wijzigingen zijn. Indien wij geen formulier van u terug krijgen gaan wij er vanuit dat 
het vorig jaar ingevulde formulier nog steeds geldt. Ingevulde formulieren kunt u op school 
afgeven. 
 
Er is wel één onderdeel toegevoegd aan het formulier en dat gaat om het promotiefilmpje. We 
willen (samen met de OR) binnenkort een PR-filmpje van school maken voor potentiële nieuwe 
ouders. Dit willen we graag doen omdat door de coronamaatregelen een open ochtend niet 
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mogelijk is. Om school toch onder de belangstelling te brengen van jonge gezinnen willen we een 
korte impressiefilm van school maken en deze verspreiden via de website, facebook en andere 
digitale mogelijkheden. Het kan zijn dat uw kind op dit filmpje komt. Wilt u dit niet, dan vragen 
we u dit op het nieuwe formulier aan te geven. We houden er dan rekening mee en zorgen er voor 
dat uw kind niet in beeld komt. 
 
Koningsdag en meivakantie 
Op dinsdag 27 april is het Koningsdag en tussen 1 en 15 mei is het meivakantie. De kinderen zijn 
deze dagen vrij.  
 
 Help pake en beppe de vakantie door 

Omdat musea tijdens de voorjaarsvakantie dicht waren, is 
‘Help Pake & Beppe De Vakantie Door’ eenmalig 
verplaatst naar de meivakantie (4 t/m 7 mei). Maar het 
is nog wel onduidelijk of de musea dan wél open mogen.  
 
Natuurlijk hopen we van harte dat Friese musea dan – 
voor de 20ste keer – duizenden enthousiaste kinderen mogen 
ontvangen, ook van uw school. Traditioneel hebben zij 
gratis entree ‘op vertoon’ van hun pake of beppe (of een 
andere volwassene) en zijn er allerlei leuke en leerzame 
activiteiten te doen in de musea. 

 
Planningsdag 
Op maandag 17 mei staat er een planningsdag op de kalender. Ondanks het feit dat we veel fysieke 
lessen hebben gemist de afgelopen tijd, vinden we deze dag te belangrijk om niet door te laten gaan. 
De planningsdag gebruiken we als voorbereiding op het nieuwe schooljaar en veel zaken zoals de 
planning, jaarplan, formatie enz. worden op deze dag besproken. Het betekent dat de kinderen ook 
de maandag na de meivakantie nog vrij zijn. 
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Agenda 
 
April  
20 en 21 IEP-eindtoets groep 8 
27  Koningsdag (kinderen vrij) 
30  Koningsspelen (iedereen om 12.00 uur 

vrij) 
 
Mei 
3 t/m 14 Meivakantie 
17  Planningsdag (kinderen vrij) 
 


