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Schooltijden van 8 juni tot einde schooljaar
In overleg met de MR (personeelsgeleding en oudergeleding) en een afvaardiging van de schoolcommissie
hebben we plannen gemaakt voor de volledige opening van de school op 8 juni 2020 tot de zomervakantie.
We praten over een periode van 6 schoolweken.
Het huidige continurooster wordt voortgezet tot de zomervakantie. Met dit verschil: woensdag tot 12.30 uur.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn: De richtlijn is nog steeds dat er geen ouders in de school komen en dat
er zo min mogelijk bewegingen zijn van leerlingen en ouders. Door met de leerkracht in de klas te eten vangen
we de tso zelf op en vervalt de middagpauze. Met dit continurooster maken de leerlingen precies evenveel
uren als voor de crisis en houden we ons aan de wettelijke lestijden.
We snappen dat dit niet voor elke ouder de meest ideale oplossing is. We zitten in een crisis die wereldwijd
verstrekkende gevolgen heeft voor miljoenen mensen. We vragen uw begrip. In samenwerking met de SKCN is
er vanaf 14 uur de mogelijkheid om gebruik te maken van de buitenschoolse opvang door de SKCN. De
leerlingen voor de bso worden op school opgehaald door een medewerker van de Woerdkanjers.
Belangrijke afspraken:
 Ouders komen niet in school
 Leerlingen worden gebracht en gehaald door maximaal 1 volwassene.
 Leerlingen van groep 3 t/m 8 komen via de ingang bij het bruggetje naar het schoolplein. Deze
leerlingen beginnen de dag op de gewone tijd, om 8.25 uur.
 Ouders brengen de leerlingen van groep 0 t/m 2 en ‘overhandigen’ hun kind(eren) aan een leerkracht
bij het hek. Dit kan tussen 8.25 uur en 8.35 uur.
 Houd bij brengen zoveel mogelijk rechts aan (slootkant van parkeerplaats) en loop zoveel mogelijk
rechts (huis Mees Kees) weer weg. Let op de 1 ½ meter afstand tot elkaar!
 De ouders van de groep van juf Carola mogen hun kind(eren) na schooltijd opwachten op het
kleuterplein. Dit om ‘ophoping’ op de parkeerplaats te voorkomen. Let op de 1 ½ meter afstand!
 De gymlessen zullen in de buitenlucht op het plein plaatsvinden, tenzij er andere plannen van de
gemeente komen m.b.t. het vervoer naar Het Dak en het gymmen in een binnenzaal.
 Schoolzwemmen gaat tot nader order niet door.
 Met klem vraag ik ouders om de 1 ½ meter afstand te bewaren tot elkaar! Neem daarin echt uw
verantwoordelijkheid en breng anderen niet in verlegenheid.
 Als leerkrachten letten we op de hygiëne van de leerlingen. De leerlingen en leerkrachten wassen een
aantal keren per dag hun handen en de toiletten worden elke dag grondig gereinigd. (de zeep en
handdoeken zijn niet aan te slepen….)
 Nu de periode van afstandsonderwijs per 8 juni eindigt, nemen alle leerlingen die een laptop van
school in bruikleen hebben gehad, die mee terug naar school.
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In de loop van deze week komt er van de PO-raad een protocol. Als dit protocol en de daaruit voortvloeiende
maatregelen van TriVia veranderingen geven ten aanzien van bovenstaande afspraken, wordt u daarvan op de
hoogte gebracht.

Van het personeel
Bij juf Mirjam en haar man Pieter is op 18 april Seth geboren. Seth is het broertje van Siem en Roos. Het gaat
goed met iedereen! God is goed! Juf Mirjam zal D.V. na de zomervakantie haar werk bij ons op school weer
oppakken.
Juf Eveliene Broere en haar gezin zijn in blijde verwachting van een kindje. Tot de zomervakantie vervangt juf
Eveliene juf Mirjam die met zwangerschapsverlof is. Juf Eveliene zal eind september met verlof gaan. Rond
februari komt ze dan weer op school.
Juf Marloes gaat de Noachschool verlaten. Ze gaat vanaf 1 augustus 2020 weer werken op het Wellantcollege
in Ottoland. Dit is een school voor VMBO. Juf Marloes zal daar onder andere Nederlands gaan geven. We zullen
juf Marloes zeker heel erg gaan missen op de Noachschool, maar weten dat ze ook deze stap in geloof heeft
genomen.
Door het vertrek van juf Marloes ontstaat er per 1 augustus een vacature bij ons op school. God zorgt! Juf Elise
Struik uit Noordeloos is benoemd bij ons op school. We zijn met elkaar in contact gekomen via de uitzendingen
van de thuisschool. Juf Elise keek met haar dochtertje mee naar de uitzendingen. Dit voelde voor haar zo fijn,
dat ze informeerde of er een vacature was op de Noachschool. Na een goed gesprek hebben we ons aan elkaar
verbonden. Juf Elise is een ervaren leerkracht.

Toetsperiode
Van 15 juni tot en met 26 juni nemen we de methodeonafhankelijke toetsen af in groep 3 t/m 7, de
zogenaamde Cito E-toetsen. De uitslag van de toetsen geeft inzicht in de ontwikkeling van leerlingen in de
afgelopen periode van thuisschool en helpt ons bij het vaststellen van de onderwijsinhoud van het volgende
schooljaar. Zie het als een 0-meting waarop de leerkrachten plannen maken voor het specifieke aanbod aan de
leerlingen.

Rapporten
Er zijn beduidend minder toetsgegevens beschikbaar dan anders het geval is. We beraden ons op de vorm van
het rapport dat uw kind aan het eind van dit schooljaar krijgt. Wel is het al duidelijk dat het rapport anders zal
zijn dan u gewend bent. Waarschijnlijk gaan we voor deze keer werken met een woordbeoordeling voor de
ontwikkeling die uw kind heeft doorgemaakt in de afgelopen periode tussen februari en juli.

Afscheid en kamp groep 8
We doen er alles aan om de leerlingen van groep 8 een mooi en waardevol afscheid te geven van de
basisschool. Voor deze leerlingen zijn het schoolkamp en de musical de absolute hoogtepunten.
Musical: De verwachting is dat per 1 juli groepen tot 100 mensen zijn toegestaan, mits mensen die niet tot
hetzelfde huishouden behoren 1,5m afstand houden. Dit biedt best wel mogelijkheden om de musical voor de
ouders op te voeren.
Wat betreft het schoolkamp hebben we geluk dat het kamp op 1, 2 en 3 juli gepland staat. Met alle
maatregelen m.b.t. het virus hebben we besloten alleen met de 16 leerlingen van groep 8 op kamp te gaan.
Momenteel verken ik welke activiteiten we wel en niet kunnen bezoeken en doen. Het vervoer naar ons
kamphuis in Burgh Haamstede is een uitdaging binnen de regelgeving omtrent corona. Toch heb ik er
vertrouwen in dat het schoolkamp doorgang kan vinden.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Nogmaals de oproep om uw kind op te geven op school als het voor 1 oktober 2021 vier jaar wordt! Inmiddels
heb ik 12 leerlingen ingeschreven, maar het geboorteaantal is 30. Er moeten dus nog kinderen worden
opgegeven! Kent u iemand met kinderen in deze leeftijd? Spoor hen aan contact met school op te nemen over
de aanmelding!
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Activiteiten voor de komende weken:
1 t/m 5 juni
Pinkstervakantie
8 juni
Start school met gehele groepen
10 juni
Schoolreis (gaat niet door wegens corona)
17 juni
Schoonmaakavond (gaat niet door wegens corona)
30 juni
School Ondersteunings Team (SOT)
15 tot 26 juni
Toetsperiode Cito E-toetsen
1-3 juli
Schoolkamp groep 8 (onder voorbehoud)
9 juli
Rapporten in aangepaste vorm mee naar huis
10 juli
Vrijwilligersmorgen en commissie barbecue (gaan niet door wegens corona)
14 juli
Afscheidsavond groep 8 (in aangepaste vorm)
17 juli
12 uur start de zomervakantie voor de leerlingen van groep 3 t/m 8
De leerlingen van groep 0 hebben de laatste schoolweek(13-17 juli) geen school.

Hartelijke groeten,
Kees de Korte, directeur Noachschool
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