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                                                Nieuwsbrief 20 - 15 mei 2020 

Beste ouders, verzorgers en kinderen, 

 

De eerste week 50/50 OnderWijS zit er op. De meeste kinderen vonden het heerlijk om weer een paar                   

dagen op school te zijn. Ook de leerkrachten vonden het heel fijn om de kinderen (in het) echt te zien.                    

Voor u als ouders heeft het hopelijk ook wat meer rust en ruimte gecreëerd. Wij zijn over de eerste                   

week tevreden en kijken met een goed gevoel terug op de start van het 50/50 OnderWijS. 
 

In dit SchoolnieuWS leest u onder andere over de dagverdeling van de groepen de komende periode.                 

We plannen nog niet verder dan Pinksteren, aangezien de maatregelen en richtlijnen voor juni weer               

anders kunnen zijn.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Team Wilhelminaschool 

 

 

Schoolreis en studiedag. In de vorige edities van het SchoolnieuWS heeft u het al kunnen lezen,                 

maar voor de zekerheid nog een keer: de geplande schoolreis (dinsdag 19 mei) en de studiedag voor het                  

team (woensdag 20 mei) gaan niet door. De kinderen hebben op deze dagen gewoon 50/50 OnderWijS. 
 

Verdeling dagen cohorten. In onderstaand schema ziet u de verdeling van de verschillende cohorten              

over de verschillende dagen. De ouders van groep 8 ontvangen een apart schema in verband met de                 

personele bezetting van deze groep. 

 

 Cohort A van alle groepen Cohort B van alle groepen 

maandag 18 mei Thuiswerken met een weektaak, met 

vast contactmoment voor groep 3 t/m 8 

Op school 

dinsdag 19 mei Op school Thuiswerken met een weektaak, met 

vast contactmoment voor groep 3 t/m 8 

woensdag 20 mei Thuiswerken adhv weektaak, met vast 

contactmoment voor groep 3 t/m 8 

Op school 

donderdag 21 mei Hemelvaart - KINDEREN VRIJ Hemelvaart - KINDEREN VRIJ 

vrijdag 22 mei Dag na Hemelvaart - KINDEREN VRIJ Dag na Hemelvaart - KINDEREN VRIJ 

maandag 25 mei Op school Thuiswerken met een weektaak, met 

vast contactmoment voor groep 3 t/m 8 

dinsdag 26 mei Thuiswerken met een weektaak, met 

vast contactmoment voor groep 3 t/m 8 

Op school 

woensdag 27 mei Op school Thuiswerken met een weektaak, met 

vast contactmoment voor groep 3 t/m 8 

donderdag 28 mei Thuiswerken met een weektaak, met 

vast contactmoment voor groep 3 t/m 8 

Op school 

vrijdag 29 mei Op school Thuiswerken met een weektaak, met 

vast contactmoment voor groep 3 t/m 8 

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 



 

Sporten - Sjors Sportief. Sinds een week of twee mogen de kinderen weer sporten in de buitenlucht.                 

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren.              

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van                  

een vereniging. Om dit goed te coördineren gebruikt onze gemeente het platform van Sjors Sportief.               

Hier kunnen sportaanbieders hun aanbod aanmelden en mogen nieuwe deelnemers zich inschrijven voor             

dit aanbod. Wethouder Chantal Broekhuis nodigt de kinderen via een videoboodschap (zie deze link) uit               

om zich in te schrijven bij Sjors Sportief via www.heuvelruginbeweging.nl 

 

Fusie. In de bijlage bij dit SchoolnieuWS vindt u de brief over de besturenfusie met Rhenen. In deze                  

brief kunt u lezen dat de fusie (voorlopig) niet doorgaat  

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

- Brief besturenfusie 

- Flyer Sjors Sportief   

GOED ONDERWIJS MAAK JE SAMEN! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n_vNhV1arB0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n_vNhV1arB0&feature=youtu.be
http://www.heuvelruginbeweging.nl/
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