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Afsluiting van een bijzonder jaar 

Beste ouder, 

Deze nieuwsbrief is de laatste van een cursusjaar dat we niet snel zullen vergeten. 
Oorzaken? Uiteraard de impact die het corona-virus had en heeft op het onderwijs 
en onze organisatie. Daarover later in deze nieuwsbrief meer. Maar dat is niet het 
enige. 

Op het moment dat u dit leest, is Cees van Eck officieel met pensioen. Het 
betekent met de pensionering van Hans Linschoten op 1 april jl. het vertrek op 
onze school van twee zeer ervaren leerkrachten die ruim 44 jaar in het onderwijs 
hebben gewerkt. Zij ontwikkelden in die jaren hun meesterschap tot 
vakmanschap!  

Wij bedanken hen voor alles wat zij gedurende die lange tijd in de levens van 
tientallen collega’s, honderden ouders en meer dan duizend leerlingen hebben 
betekend en wensen hen nog veel gezonde en gelukkige jaren. 

In deze uitgave van het CN staat de nodige informatie over praktische zaken zoals 
de lokaalverdeling, het gymrooster en een aantal belangrijke activiteiten aan het 
begin van het nieuwe cursusjaar.  

Naast het geven van deze informatie is deze laatste nieuwsbrief ook een goede 
gelegenheid om alle ouders te bedanken die ons het afgelopen jaar hebben 
geholpen bij de meest uiteenlopende activiteiten. Er is binnen een 
schoolorganisatie altijd veel te doen. Wij zijn erg blij met de hulp die we van 
zoveel ouders ontvangen. Mede daardoor kunnen wij de school zijn die wij willen 
zijn. Daarom: Bedankt voor alle hulp!!!!! 

Wij wensen u met uw gezin een heel fijne vakantie.           
Rust lekker uit en tot 31 augustus!  

met een vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold 

 NIEUWSBRIEF 
 samen spelen + leren = groeien
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Na de zomervakantie 

Omdat we ook na de vakantie te maken hebben met de 1,5 meter afstand die 
volwassenen onderling moeten bewaren, is het nog niet mogelijk dat ouders               
‘s morgens mee de school in lopen om hun kind in de groep te brengen. Het betekent 
dat we de huidige organisatie voortzetten. In hoofdlijnen: 
● Zowel binnen als buiten zijn er looproutes. 
● Kinderen van groep 6, 7 en 8 maken gebruik van de achteringang. 
● De deuren van de drie ingangen staan vanaf 08.20 uur open. Kinderen lopen zelf 

naar binnen. 
● Alle groepen gaan om 14.00 uur naar huis: kinderen mogen weer door elkaar 

bewegen. 
● Houd als volwassenen op of buiten het plein voldoende afstand tot elkaar. 
● Kinderen bewaren hun eten en drinken in hun tas. 
● Kinderen en volwassenen wassen regelmatig hun handen. 

Alleen op de eerste schooldag na de zomervakantie kunnen de ouders van nieuwe 
kleuters en van groep 3 mee naar binnen lopen. 

Personeelsnieuws 

Sinds 1 april jl. werkt juf Lizan in groep 7. 
Zij heeft enige tijd geleden al besloten na 
de zomervakantie buiten de SPCO te willen 
werken. Gelukkig voor haar is dat gelukt. 
Wij bedanken haar voor haar inzet voor de 
kinderen en de samenwerking met de 
ouders en collega’s en wensen haar een 
heel fijne tijd in haar nieuwe baan. 

Stepjes 

In de laatste weken kwamen veel 
kinderen met een stepje naar 
school. Soms gaat dat ongemerkt 
snel: eerst zijn er een paar, 
vervolgens steekt de één de ander 
aan.  
Omdat de speelruimte op het plein 
voor de overige kinderen beperkt 
wordt en de stepjes niet meer 
binnen kunnen worden gestald, 
verzoeken wij u erop toe te zien dat 
uw kind zijn/haar stepje na de 
zomervakantie thuis houdt. 
Bedankt voor uw medewerking!

Nieuwe schoolgids 

De schoolgids voor het nieuwe schooljaar 
staat op onze website. Daar vindt u ook de 
nieuwe jaarkalender met activiteiten, 
studiedagen en vakanties. In tegenstelling 
tot vorig en dit jaar hebben de kinderen 
volgend jaar twee weken meivakantie 
i.p.v. één week in mei en één week na 
Pinksteren. Dit heeft te maken met 
afspraken met alle scholen binnen 
Woerden. 
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Bedankt  

Deze nieuwsbrief is voor ons een 
belangrijk communicatiemiddel. Wij zijn 
blij met de redactie die er iedere keer weer 
een prachtige editie van weet te maken. 
Miranda, Anneke en Danita: heel erg 
bedankt voor jullie creativiteit en 
vormgeving!

Lokaalverdeling 

Volgend cursusjaar blijven alle leerjaren in hetzelfde lokaal als waar zij nu zitten. 

Informatieavond 

Vrij kort na de zomervakantie worden in alle 
groepen informatieavonden georganiseerd. De 
data worden in de jaarplanning vermeld. Alle 
avonden beginnen om 19.30 uur.  

Omdat we ook na de vakantie de 1,5 meter 
afstand moeten bewaren, passen we de 
organisatie aan. Die ziet er nu als volgt uit: 
● De presentatie wordt door de leerkracht 

in de hal gegeven.  
● Per kind nodigen we één ouder uit. 
● Per avond is één groep aan de beurt   

Gymrooster 

Volgend cursusjaar krijgen onderstaande 
groepen les van juf Jolanda in Bulwijk.  

- Maandag    groep 3, 4 en 5 
- Woensdag  groep 3, 6, 7, 8 

De gymtijden ontvangt u via de leerkracht 
van uw kind(eren).

Kleuterfeest en Schoolreis 

Vrijdag 18 september 2020 vindt het jaarlijkse kleuterfeest plaats. Verdere informatie over dit 
feest volgt na de vakantie.  

Voor het schoolreisje is een nieuwe datum gevonden. Dat vindt voor de groepen 3 t/m 7 plaats 
op vrijdag 28 mei 2021.   
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Biebnieuws 

Zoals zoveel dingen is ook de laatste periode van de bieb anders verlopen door corona. 
Er mochten geen biebmoeders meer in school om dingen te regelen. Gelukkig hebben 
we heel zelfstandige leerlingen die, onder begeleiding van Danita, zelf boeken konden 
lenen en terugbrengen. 
We nemen afscheid van biebmoeders Anita, Chantal, Tamara en Daniëlle, die we 
hebben bedankt met het e-book ‘de moedermaffia’. In het bijzonder hebben we 
afscheid genomen van Anneke en Irene die zich vele jaren hebben ingezet voor de bieb. 
Controles, schoonmaak, lijsten printen, uitlenen, begeleiden van de overgang van 
papier naar digitaal, niks was teveel. Zij hebben beiden een dwarsligger gekregen als 
aandenken. 
Ook hebben we al afscheid genomen van Carlinda die stopt met de biebcommissie na 6 
jaar OR. Zij wordt vervangen door Maartje en Lianne. 
Volgend jaar hopen we weer met frisse moed te starten met Chrystel, Dianne, 
Dominique, Erica, Eπeha, Jacqueline, Lily, Machteld, Marianne, Mariëlle, Marisca, 
Marleen en Sandra. 

Fijne zomervakantie! 

Biebcommissie van de OR 
Carlinda, Lianne, Maartje, Thessa en Mirjam

Nieuws uit de OR 

Na 6 jaar in de Ouderraad nemen we afscheid van Carlinda. Voor vele ouders en 
kinderen een bekend gezicht die o.a de avondvierdaagse regelde, schoolreis, het 
bezoek van Sinterklaas en de schoolbieb.  

Bedankt voor je inzet & tijd en de gezelligheid! 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Als nieuw lid in de OR heten wij welkom  
Rachel Hanegraaf. Na de zomervakantie zal zij  
zich voorstellen in het CN.  

Fijne vakantie allemaal ☀
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Muziekles bij Het Klooster 

Het Klooster verzorgt bij ons op school muzieklessen en 
projecten. Voor kinderen die houden van muziek is er ook de 
mogelijkheid om in de vrije tijd bij Het Klooster op muziekles 
te gaan. 
Het Klooster start met een nieuw kinderkoor Vocal Kids voor 
alle kinderen vanaf 8 jaar die van zingen houden. Wil je zoon/
dochter graag een instrument leren bespelen? Dan kun je 
hem/haar aanmelden voor een proefles of een 
kennismakingscursus op zijn/haar favoriete muziekinstrument 
waarbij het instrument gratis in bruikleen wordt gegeven door 
Het Klooster. 
Speciaal voor kinderen uit groep 2 en 3 start Het Klooster met 
instrumentale Hallo Muziek lessen. Spelenderwijs maken de 
kinderen in 10 lessen kennis met de viool, cello, gitaar, harp, 
piano of dwarsfluit. Inhoudelijk sluiten deze lessen aan bij de 
algemene Hallo Muziek lessen die de kinderen op school 
krijgen. 
Alle lessen bij Het Klooster starten na de zomervakantie vanaf 
maandag 31 augustus. Kijk voor meer 
informatie en aanmelden op 
www.kloosterwoerden.nl
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NIEUW! 
Hét zomervakantieboek voor kinderen 

Het grote zomerthuisblijfklooiboek is een 
vakantieboek voor kinderen en ouders die na al 
het binnen schermkijken wel even toe zijn aan 
ontspanning en lekkere avonturen. Het boek is 
een klooiboek: geen opdrachten, veel ideeën.  
 
Er staan verschillende activiteiten in die je 
(meestal) met heel gewone spullen kunt doen. 
Kinderen zijn even weg van het scherm en 
leren op een speelse manier allerlei 
gereedschappen en technieken kennen.  
 
Van Astrid Poot verscheen bij Uitgeverij Pica 
ook Maken in de klas. 

Bestel nu >> 

Over de VakantieBieb 
 
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-
books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor 
iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet 
Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje 
van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan. 
 
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 
juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl 

Jeugdbibliotheek.nl 
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken 
in de VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze 
oefenen voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor 
een overzicht van alle digitale producten voor kinderen.

http://www.constantijnwoerden.nl
http://www.vakantiebieb.nl
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?info=bHdMNkdIemhrclR2b0VmUGlEc3FtUExVemtheUFyZ1owZU9WZnZLcWxBZldrdGZFdE9lVmh4eGJEOGVDK081RmlidWIrR1pmYm0zTzBCNnJhNEM0UjRBbkpJRjQrSnhZak1mRXE4L1dVQkE4ckVKNUZEUHB0Wml2bzQ5SFh3RmQrWXZxWXN0SHFFekF6UWJENWY0Yzg3TjZDYWpmdmV3M0JaOWVlWVhsZDR3PQ==&L=8928&F=H
http://www.vakantiebieb.nl
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?info=bHdMNkdIemhrclR2b0VmUGlEc3FtUExVemtheUFyZ1owZU9WZnZLcWxBZldrdGZFdE9lVmh4eGJEOGVDK081RmlidWIrR1pmYm0zTzBCNnJhNEM0UjRBbkpJRjQrSnhZak1mRXE4L1dVQkE4ckVKNUZEUHB0Wml2bzQ5SFh3RmQrWXZxWXN0SHFFekF6UWJENWY0Yzg3TjZDYWpmdmV3M0JaOWVlWVhsZDR3PQ==&L=8928&F=H
https://tracking.uitgeverijpica.nl/titels/verwacht/het-grote-zomerthuisblijfklooiboek-pica?cdmtw=AgQIEAABAGEg5DxTjP9Y-ouiiQ
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hiep hoera voor de jarigen van juli!

hiep hoera voor de jarigen van augustus!
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Geniet
Ontspan

Maak plezier Tot volgend 

schooljaar!
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