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Yes! We mogen weer samen
naar school en de opvang!

22 mei 2020
Schooldagen t/m 5 juni
Zoals eerder gemeld loopt het rooster m.b.t. de
lesdagen steeds door. Omdat Pinksteren bij
sommige ouders vragen oproept vindt u
hieronder de data specifiek vermeld:
Groepen A en Q: 25, 27 en 29 mei en 3 en 5 juni
Groepen B en X: 26, 28 mei en 2 en 4 juni
Schooljaar 2020-2021
Omdat we volgend schooljaar starten met dertien
basisgroepen heeft het team en de MR zich
gebogen over een aantal mogelijke scenario’s. Bij
de uiteindelijke keuze wordt o.a. rekening
gehouden met:
- Leerlingaantallen
- Dynamiek in de groepen
- Specifieke zorgvraag in de groepen
- Onderwijsvernieuwing (integratie vakken,
digitale leerlijn)
- Engels (vanaf groep 5)
- Wensen van leerkrachten

Weer volledig van start
Op 19 mei werd bekend gemaakt dat de
basscholen en kinderopvang op 8 juni weer
volledig mogen starten. Hier zijn we erg blij mee!
Uiteraard houden we ons wel zoveel mogelijk aan
de geldende voorschriften. We denken hierbij
met name aan de 1,5 meterregel van kinderen
t.o.v. volwassenen en volwassenen tot elkaar en
de hygiëne regels.
BSO en noodopvang
Vanaf 8 juni vervalt het thuiswerken en de
noodopvang. Voor de kinderopvang gaan de
regulieren contracten weer gelden en voor school
de reguliere lesdagen. Tot 8 juni is noodopvang
nog mogelijk wanneer er sprake is van ouders
met cruciale beroepen .
U kunt zich voor de noodopvang tot uiterlijk 25
mei aanmelden bij h.baarveld@stichtingbaasis.nl
en d.schroor@stichtingbaasis.nl
De kinderen in de noodopvang moeten hun
thuiswerkpakket meenemen.

De afgelopen weken heeft het team zich, naast
de ontwikkelingen i.v.m. het Coronavirus, ook
bezig gehouden met de ontwikkeling van ons
onderwijsaanbod.
Uiteraard bent u hier ook benieuwd naar en we
gaan u uiteraard, zodra er iets bekend is, op de
hoogte houden van de ontwikkelingen. Let u dus
vooral goed op het Infobulletin en de mail!
IKC-raad
Het is de bedoeling dat de oudercommissie van
de kinderopvang samen met de MR een IKC raad
gaat vormen. De IKC-raad gaat, naast de
werkzaamheden t.b.v. de oudercommissie en/of
MR, de belangen behartigen die effect hebben op
ons gehele IKC.
We zijn blij dat zich inmiddels een ouder heeft
aangemeld voor de oudercommissie van de
kinderopvang. We hopen dat er nog een paar
aanmeldingen binnenkomen, zodat we een
evenwichtige IKC-raad kunnen opzetten.
Wanneer u een bijdrage wilt leveren aan de IKCraad, of u wilt graag meer informatie, dan kunt u
zich melden bij Dewi Schroor.
(d.schroor@stichtingbaasis.nl)
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ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN
Bibliotheek op School
Bij dit Infobulletin vindt u informatie over de
Bibliotheek op School.
Sportpret
De regering heeft sportverenigingen opgeroepen
om hun trainingen ook aan te bieden aan nietleden, zodat ieder kind toch kan sporten in deze
coronatijd. Want zoals iedereen weet is beweging
natuurlijk enorm belangrijk. Daarom bieden de
sportverenigingen de mogelijkheid om te sporten
ook voor niet-leden. Meer informatie vindt u op
de website van de gemeente bij
Sportpret: www.tynaarlo.nl/sportpret
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