
 
                                                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 

Personeel 
Wij zijn blij dat wij u kunnen mededelen dat Ineke Kemper volgend jaar gaat 
werken op de mijnplein-school De Dolfijn in Heino. Dit is een Daltonschool waar 
Ineke een goed gesprek heeft gehad. Ook gezien de wijze van werken met veel 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor de kinderen. Dat spreekt haar aan 
en past ook bij haar manier van werken. 
Wij hopen dat Ineke zich het komend schooljaar snel thuis voelt op deze school 
en weten dat de collega’s op De Dolfijn heel blij mogen zijn dat zij zo’n 
betrokken, kundige, creatieve en enthousiaste nieuwe collega krijgen. 
We wensen haar nu alvast voor na de zomervakantie een goede start en veel 
plezier en succes op De Dolfijn. 
 
Uiteraard gaan we er voor zorgen dat Ineke een mooi, goed en verdiend 
afscheid krijgt op Esmoreit. Door de huidige ontwikkelingen en toekomstige 
maatregelen c.q. ontwikkelingen kunnen we nu nog niet zeggen hoe we dit 
afscheid vorm gaan geven. Zodra wij meer duidelijkheid hebben zullen wij u 
tijdig over informeren. 
 

 
Algemeen 
Weer naar school 
Maandag 11 en dinsdag 12 mei kwamen de kinderen, na 8 weken, weer op school.  De kinderen waren 
verwachtingsvol maar enkelen ook een beetje gespannen. We hebben gemerkt dat de kinderen weer genoten van 
het naar school gaan, elkaar en de juf of meester weer zien en spreken. Ook al is alles anders in de klas: de kinderen 
zitten uit elkaar, de juf of meester houdt afstand, zelf moet je afstand houden, elke groep apart naar uiten, 
looproute op het leerplein….maar kinderen nemen het zoals het is en helpen elkaar en de leerkrachten zich aan de 
regels te houden. Wij vinden het erg fijn om weer kinderen te zien en te horen in school!! 
De komende dagen kijken we of alles gaat zoals we het hebben bedacht. Mochten er aanpassingen komen die ook 
voor ouders van direct belang zijn, dan wordt u daarover geïnformeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke data 
 
Data 
21 mei 
 
22 mei 
 
31 mei 
 
1 juni 
 
 

Activiteit 
Hemelvaart.  
Kinderen vrij 
Hemelvaart 
Kinderen vrij 
1e Pinksterdag 
Zondag 
2e Pinksterdag 
Kinderen vrij 

13 mei 2020 
 Nieuwsbrief extra 

Impressie uit groep 5: 
Elkaar samen weer ontmoeten, kletsen over de afgelopen 
thuiswerkperiode  d.m.v. kletspot-kaartjes, verjaardagen vieren,  
elkaar presenteren wat je de laatste tijd thuis hebt gemaakt en 
gedaan tijdens 4xwijzer, Genoten van het weer samen op  
school te mogen leren, ervaren en beleven! 

 



 
Piekdagen 
Dinsdag 2 juni en maandag 8 juni stonden twee Piekdagen gepland. Deze dagen zouden de kinderen van groep 1 t/m 
4 vrij zijn. Deze dagen komen te vervallen. De kinderen gaan deze dagen gewoon naar school. 
 
Evaluatie-planningsvergadering 
Deze staat gepland op woensdag 3 juni. Dit laten we zo nog even staan. Mocht er geen verdere versoepeling in de 
maatregelen komen, gaan de kinderen woensdag toch nog niet naar school. 
Mochten alle kinderen weer alle dagen naar school gaan, nemen we hier z.s.m. een besluit over. 
 
Noodopvang 
Met hulp van de stagiaires hebben wij de noodopvang t/m 29 mei kunnen organiseren. Dit betekent dat er elke dag 
op school iemand is om kinderen op te vangen indien ouders dit thuis niet kunnen regelen. 
Voor de periode vanaf 2 juni is dat nog niet gelukt. Zodra wij dit rond hebben, zullen wij u t.z.t.  informeren. 
 
Formatie 
Op dit moment zijn we bezig met het formatieplan voor volgend schooljaar. Welke juf of meester staat voor welke 
groepen op welke dagen. Dat heeft de afgelopen weken even wat minder aandacht gehad. Zodra wij dat rond 
hebben en met de MR hebben besproken, zullen wij u informeren. 
 
 
 
 
 

 


