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Belangrijke data 

 
21 en 22 mei Hemelvaartsvakantie: Alle leerlingen zijn vrij 

12 juni  Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

3 juli  Studiedag: Alle leerlingen zijn vrij 

4 juli  Eerste dag van de zomervakantie 

Allereerst willen we ouders, verzorgers en kinderen enorm bedanken voor alle 

inzet de afgelopen tijd. Wat is het aanpassen geweest en wat heeft het een   

ieder veel doorzettingsvermogen gekost. Maar wat heeft iedereen het ook 

goed gedaan!! Onderwijs op afstand, het is best een ‘ding’, en bleek niet direct 

heel gemakkelijk. Maar over het algemeen is het goed gelukt. Wat zijn we trots 

op u allemaal. Bedankt voor het meedenken en de goede samenwerking!! 

En wat is het dan superfijn om (bijna) iedereen weer te zien. Graag willen we 

met u delen een ontzettende, goede eerste week met elkaar te hebben gehad. Zo na een hele            

bijzondere en vooral gekke periode. Natuurlijk is het nog steeds gek, omdat we iedere groep maar voor 

de helft tegelijkertijd zien. Een ook het afstand houden, het schoonmaken en de aanpassing van diverse 

regels voelt ‘niet normaal’. Wel doen alle kinderen en ouders dit supergoed! Iedereen is op tijd op 

school, past zich aan en denkt om elkaar. We doen dit echt samen! 

 

Een aantal vragen komen regelmatig terug, zoals: Kan groep 8 op een fijne manier afscheid nemen?  

We zullen de komende periode uiteraard het nieuws nauwgezet in de gaten houden. Het kan zijn dat we 

na de persconferentie van 20 mei wederom overgaan tot een nieuwe invulling van het onderwijs. Maar, 

omdat we nog niets zeker weten kunnen we nog niet concreet nadenken over de organisatie van het 

afscheid van groep 8. Het enige dat we zeker weten is: Het wordt een spetterend einde. Hoe dan ook!!  

Blijven de studiedagen staan of gaan de kinderen dan naar school?  

De studiedagen blijven vooralsnog staan. We hebben deze dagen nodig om het onderwijs naar het     

volgende schooljaar goed over te kunnen dragen. Wanneer we op woensdag geen onderwijs in de 

school blijven aanbieden tot de zomervakantie zullen de studiedagen komen te vervallen. Kortom, veel 

dingen zijn nog onzeker. Wij houden u op de hoogte!!   

  

 

We zijn weer begonnen!! 



Trakteren! 

Is uw zoon / dochter binnenkort jarig of jarig geweest de afgelopen periode? 

Natuurlijk mag er dan getrakteerd worden! We willen u wel vragen om enkel 

te kiezen voor een verpakte traktatie. Wilt uw zoon / dochter bijvoorbeeld   

trakteren op waterijsjes? Het zou dan fijn zijn wanneer u de complete doos 

met ijs mee geeft aan uw zoon / dochter (in plaats van 20 losse ijsjes in een koeltas). Twijfelt u?    

Overleg dan even met de leerkracht. Alvast heel erg bedankt!  

RIVM - richtlijnen 

Heeft u vragen over wanneer uw zoon / dochter wel / niet naar school mag?  

U kunt de volgende pagina raadplegen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 

In principe zeggen de nieuwste richtlijnen het volgende:  

Als het kind ieder jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Uw kind 

mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt het kind 

dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Het is soms mogelijk dat wij vragen om een              

doktersverklaring.  

Feestweek! 

Normaal gesproken zou deze nieuwsbief vol staan met leuke nieuwsfeitjes over het schoolvoetbal, de 

Springfair, het schoolkamp van groep 8 en de Feestweek. Helaas werkt het nu de andere kant op: Een 

aantal ouders heeft al betaald voor de feestweek. Dit geld willen we u graag teruggeven omdat het niet 

doorgaat. Mocht het zo zijn dat we toch nog een ‘eindfeestje’ / gezellige dag organiseren (op afstand) 

dan zullen we t.z.t. kijken hoe dit te bekostigen. Voor nu geven we het geld mee terug met uw zoon / 

dochter: Dit doen wij op maandag 25 en dinsdag 26 mei. Houd dus zijn / haar tas even in de gaten.   

Bloembollen, zaden en tuingereedschap gevraagd!  

We zijn druk bezig met de groene 

omgeving van de school. Heeft u 

nog bloembollen of zaden liggen 

die u niet wilt gebruiken? Heeft u 

nog tuingereedschap dat u niet 

inzet om uw tuin mooier te         

maken? Wij kunnen het goed    

gebruiken… Alvast heel erg      

bedankt! 



     !!!NIEUWS!!! 

We zijn 8 weken niet op school geweest maar… we hebben zeker niet stil gezeten!!                     

Wat hebben we allemaal gedaan??!!  

 Heel veel bewogen (Nogmaals superbedankt Crossfit Den Helder!!); 

 Elkaar laten zien hoe veel we elkaar misten; 

 Samen meegedaan aan de virtuele wedstrijd rondom ‘Eitje Tik’; 

 Samen virtuele Koningsspelen 2020 gespeeld; 

 Verschillende optredens gedeeld tijdens de ’Vakantie-opening’; 

 En nog veel meer…! Iedereen erg bedankt voor jullie deelname!!!  



 

Jarigen! 

  

2 mei   Lenn Geestman 

3 mei  Calleigh van Wijk 

7 mei   Jools Quispel  

8 mei  Delano Frans 

14 mei  Maudi van der Werff 

22 mei  Jip de Vries 

26 mei  Collin Grippeling 

27 mei  Kyano Menning 

28 mei  Noraly Schoorl 

28 mei  Nicky Bos 

29 mei  Pim Selst 

30 mei  Roxanne van Wolferen 

31 mei  Nuraij Algin 

 

Allemaal namens team De Kluft: 

Van harte gefeliciteerd!  

 Uitslag vragenlijst ‘Veiligheid’: TROTS! 

Nieuwe leerling! 

Met enige regelmaat verzamelen we als school allerlei gegevens om de tevredenheid met en het    

welbevinden op onze school te 'meten'. Wij hebben de kinderen van de groepen 5, 6 , 7 en 8           

begin maart gevraagd een vragenlijst betreffende ‘Veiligheid’ in te vullen. Dit onderwerp komt jaarlijks 

terug. Graag delen we de uitslag via deze nieuwsbrief. Zoals u ziet zijn er mooie scores behaald. We 

zijn vooral erg trots op het feit dat de scores, ondanks dat ze al zo goed waren, dit schooljaar zijn     

verbeterd! Uiteraard blijven we ons hard maken voor dit onderwerp. Veiligheid is zό belangrijk!  

Delano Frans is op 8 mei 4 jaar geworden.  

Van harte gefeliciteerd Delano! Wij wensen jou  

een hele fijne, leerzame tijd bij ons op school!  

VEILIGHEID  Score leerlingen 2019 Score leerlingen 2020 

Veiligheidsbeleving  Uitstekend Uitstekend 

Optreden van de leraar  Ruim voldoende Goed 

Opstelling van de leerling  Ruim Voldoende Goed 

Welbevinden  Ruim voldoende Goed 

Fysieke veiligheid  Uitstekend Uitstekend 

Sociale veiligheid  Uitstekend Uitstekend 

Psychische veiligheid  Uitstekend Uitstekend 

Materiele zaken  Uitstekend Uitstekend 

Veiligheid op school:  9,2 9,5 

Ik geef de school het cijfer:  8,7 9,4 


