
 

MAANDBRIEF mei 2019 
 
Beste ouders, 
De eerste maandbrief weer sinds die van maart en wat 
is er veel gebeurd de afgelopen weken. Het 
coronavirus zette een dikke streep door al onze mooie 
plannen en activiteiten. We werden veroordeeld tot 
thuisonderwijs en dat was wennen voor iedereen. Voor 
u als ouder, want u bent ineens niet alleen ouder meer, 
maar moet ook uw kind(eren) begeleiden bij het 
schoolwerk. Dat is in combinatie met uw eigen werk 
soms best lastig. Voor de kinderen, want ook zij voelen 
de spanning en angst om hen heen. Even leek het 
misschien wel fijn, vrij van school. Maar langzaam 
ervaren ze het gemis van vriendjes, sport en andere 
hobby's. Ze zijn als het ware uit hun 'gewone leven' 
gehaald. En voor de leerkrachten die dit vak toch 
uiteindelijk kozen voor het contact met de kinderen en 
de ouders. Nu bestonden hun dagen uit het 
voorbereiden van de opdrachten, het volgen van de 
resultaten en het reageren op alle vragen die er zijn. Er 
werden telefoon afspraken gemaakt en via Classroom 
extra instructies gegeven. Er werd met elkaar gechat, 
geparroot of contact gezocht via beeldbellen. In korte 
tijd werd het onderwijs compleet anders ingericht. 
Daar zijn we trots op en het is ook zeker de bedoeling 
om het geleerde te behouden, maar wat zijn we blij dat 
we afgelopen maandag weer de eerste kinderen 
mochten begroeten. En ook jullie ouders, weliswaar 
keurig achter de bosjes, maar heel fijn om jullie weer te 
zien. Het is allemaal nog wat onwennig, halve klassen, 
geen ouders in de school, een continurooster en veel, 
heel veel handen wassen en poetsen. Maar wat doen 
de kinderen het goed. Alsof ze nooit weg geweest zijn, 
zijn ze aan de slag gegaan en wat is het fijn om weer 
kinderstemmen en gelach vanuit de klassen te horen. 
Een school zonder kinderen is geen school, nu leeft het 
weer. 
Hoe het verder zal gaan is afwachten. We wachten in 
spanning op de volgende persconferentie. Zal het 
basisonderwijs weer helemaal naar school gaan of is dit 
echt iets wat pas na de zomervakantie kan?  
We wachten het af. We doen dit allemaal voor de 
gezondheid van ons allen en dat is het 
allerbelangrijkste. Pas op elkaar en blijf gezond! 
 
 

 
 
 
Koningsspelen 2020 
Dit jaar werden de 
koningsspelen thuis 
gehouden en verschillende 
gezinnen hebben dat heel 
serieus opgepakt. Zo werd 
het Wilhelmus gezongen 
tijdens het vlag hijsen, 
werden er fietsen versierd 
en spelletjes gedaan. Heel 
leuk en goed gedaan! 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen. 
Wij willen graag zicht krijgen op het aantal leerlingen 
voor het nieuwe schooljaar. Wilt u uw kind, als hij of zij 
volgend schooljaar 4 jaar wordt en naar de Brandaris 
gaat, zo spoedig mogelijk inschrijven op school?  
Wilt u dit ook doorgeven aan vrienden of bekenden? 
 
Schoolreisje, kleuterfeest, kamp 
We hebben i.v.m. de corona crisis helaas moeten 
besluiten om het schoolreisje, het kleuterfeest en het 
kamp niet door te laten gaan. Heel jammer, maar 
gezien de situatie echt noodzakelijk. 
Iedereen die al betaald had, heeft als het goed is het 

geld terug gekregen. 
Wanneer dit niet zo is, graag 
even contact opnemen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb  

Dankzij de VakantieBieb blijven 
duizenden kinderen in de zomer 
doorlezen. Dat is een geweldige 
ontwikkeling, want doorlezen in 
de zomer voorkomt een terugval 
van het AVI-niveau. De 
VakantieBieb stimuleert 
kinderen om te lezen tijdens de 

zomervakantie en biedt e-books voor het hele gezin. 
De app is te downloaden in de App Store en Google 
Play Store en is een zomercadeautje van de 
Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn.  
 
Nieuws van de buurtsportcoach 
Vorige week zijn de basisscholen voor zover mogelijk 
weer open gegaan. 
Daarnaast mogen “door de versoepeling van de 
RIVM-maatregelen” kinderen tot 12 jaar weer met 
elkaar sporten op een sportvereniging of gewoon 
lekker buiten bij speeltuinen. 
 
Voor de kinderen die geen lid zijn van een 
sportclub/vereniging  (tot 12 jaar) is er het 
sportprogramma CoFit20 opgestart. 
De hele maand mei (tot 28 mei) kunnen de kinderen 
komen sporten op de maandag en donderdagmiddag 
van 15:15 tot 16:00. (m.u.v. Hemelvaartsdag) 
 
Dit zal zijn op het ASV Dronten voetbalveld. 
Verzamelen is dan ook bij de ingang van ASVD voetbal. 
Tijdens deze lessen zullen de regels van het RIVM 
worden nageleefd. 
 
Het is voor de kinderen weer een mogelijkheid om 
samen te sporten met hun vrienden op een sportveld! 
 
Met vriendelijke groet 
Pim van Manen 
Buurtsportcoach 
 
 

 
 
 
 
 

 
Jaarplanning 
21-05 en 22-05 Hemelvaart (alle kinderen vrij)  
01-06 t/m 03-06 Pinkstervakantie (tje) (alle kinderen 
3 dagen vrij) 
12-06 Studiedag voorbereiding 
nieuwe schooljaar (alle kinderen hele 
vrijdag vrij!)  
25-06 Wisselmiddag 
29-06 Schoonmaakavond 
30-06 Afscheid gr.8 
03-07 Laatste schooldag: sport en spel 
 
 
 
 
Vakanties 2019-2020 
 

Vakantie  Periode vanaf  Tot en met  
Hemelvaart  21-05-2020 22-05-2020  
Pinksteren 01-06-2020  03-06-2020 
Zomervakantie  06-07-2020  14-08-2020  

 
 
 
 
Studiedagen 2019-2020 
 
Datum: Dagdeel – en 

welke kinderen 
zijn vrij: 

Onderwerp: 

12-06-2020 Groep 1 t/m 8 
vrijdag vrij 

Voorbereiding nieuw 
schooljaar 

 

 


