
Beste ouders / verzorgers,  

Zoals u wellicht al heeft vernomen, heeft de overheid afgelopen week het voornemen uitgesproken 

om de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig te openen. Vanaf die datum zouden alle leerlingen 

weer 5 hele dagen in de week naar school kunnen, tenzij het kabinet dit niet verantwoord acht.  

De leerkrachten blijven dan anderhalve meter afstand houden en ook de hygiënevoorschriften van 

het RIVM blijven van kracht. We moeten er nog wel rekening mee houden dat het besluit om de 

scholen weer helemaal te openen, nog zou kunnen worden teruggedraaid wanneer er indicaties zijn 

dat het aantal coronabesmettingen in de tussentijd oploopt.     

 In de week van 1 juni beslist het kabinet definitief of de scholen echt weer volledig open mogen.       

De precieze gang van zaken vanaf 8 juni a.s. zullen we dus nog even moeten afwachten.                  

We houden u op de hoogte.  

De afgelopen weken is de eerste heropening op onze school prima verlopen. Hier zijn we erg blij 

mee. Het is fijn om de kinderen elke dag te zien en we doen allemaal samen ons best om de 

richtlijnen goed te volgen.  Dit ook samen met u als ouders / verzorgers. Onze dank daarvoor! 

Voor onze school geldt dat we voor de meivakantie een planning hebben gemaakt t/m komend 

Pinksterweekend. Voor ons betekent dit dat er nu nog een week overblijft t/m 5 juni.                        

De afgelopen weken zijn geëvalueerd met het team en de MR.                                                                

We hebben besloten om deze laatste week op dezelfde voet door te gaan zoals we dat de afgelopen 

periode hebben gedaan.  

We laten alle groepen ook die week dus nog in twee deelgroepen halve dagen naar school komen.  

Hieronder vindt u de planning zoals deze t/m 5 juni a.s. gaat plaatsvinden:  

 donderdag 
28 mei 

vrijdag 
29 mei 

maandag 
1 juni 
Pinksteren 

dinsdag 
2 juni 

woensdag 
3 juni 

donderdag
4 juni 

vrijdag 
5 juni 

Groep A middag ochtend vrij middag ochtend middag ochtend 

Groep B ochtend middag vrij ochtend middag ochtend middag 

 

*De indeling van de leerlingen in de groepen A en B blijft nog hetzelfde.                                              

*Aangezien we op maandag met Pinksteren vrij zijn, gaan we op woensdag 3 juni wel allemaal naar 

school. 

Wanneer u nog vragen heeft, horen wij dit graag.  

Vriendelijke groeten,                                                                                                                                        

Team ‘t Scathe 

 

 

 

 


