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Fijne weken 
De afgelopen weken, waarin de groepen om de 
beurt op school les kregen, zijn bijzonder goed 
verlopen. We zijn erg trots op hoe goed de 
leerlingen de handen wassen en hoe hard ze er aan 
proberen te denken om niet te dicht bij de juffen 
te komen. Ze hebben zich heel makkelijk 
aangepast aan de veranderingen, ze mopperen er 
eigenlijk niet over en ook het feit dat de 
gymlessen op aangepaste wijze (buiten) werden 
gegeven heeft de pret helemaal niet gedrukt. En 
daarnaast werken ze ook nog eens heel 
geconcentreerd aan de lessen. Ook ouders en 
verzorgers verdienen een compliment. Het 
wegbrengen en ophalen van de kinderen is nu 
natuurlijk heel anders dan vóór Corona, maar het 
verloopt soepel en volgens de richtlijnen. Heel 
fijn is dat. Veel dank voor de medewerking. 
 

 
 
8 juni alles weer gewoon? 
Zoals u ongetwijfeld in de media hebt vernomen 
mogen de leerlingen van de basisscholen vanaf 
aanstaande maandag 8 juni weer tegelijk naar 
school.  
Wij kijken er bijzonder naar uit dat de school 
weer gezellig vol is met kinderen. 
 
 
 
 

 

 
 
Over de bijzonderheden en de aanpassingen in de 
richtlijnen van het RIVM ontvangt u zeer 
binnenkort een brief van de directie. 
Daarin vindt u ook informatie over de 
mogelijkheden om nog een gesprek in te plannen 
met de juf van uw kind(eren). 
 
Rapporten naar school 
Ook na al die weken van thuiswerken en halve 
weken naar school, krijgen de leerlingen aan het 
einde van het schooljaar een rapport mee. 
Maar….. daarvoor moeten de rapporten natuurlijk 
wel op school zijn. 
Daarom aan u de vraag: geeft u het rapport 
alstublieft zo snel mogelijk met uw kind(eren) 
mee naar school? 
 

 
 
Traktaties 
Een tip van de sluier van de nieuwe richtlijnen 
van het RIVM lichten we wel vast op, omdat we 
daar van de kinderen zoveel vragen over krijgen: 
De leerlingen mógen van 8 juni als ze jarig zijn 
trakteren, máár: 
- alleen in hun eigen klas (dus ze mogen niet 
rondgaan in de school) en 
- alleen als het voorverpakte traktaties betreft (dus 
geen zelfgemaakt traktaties helaas) 
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Oproep nieuwe leden GMR raad 
Wil je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
onderwijs binnen Stichting Fluvium? Wil je 
meepraten over hoe het personeel van de stichting 
het beste ondersteund kan worden? Wil je 
meepraten op het gebied van veiligheid en 
gezondheid voor kinderen en personeel? Wil je 
meepraten over op welke manier de financiën 
optimaal besteed kunnen worden binnen Stichting 
Fluvium? 
Lees dan de brochure in de bijlage. 
 
 

JARIGEN JUNI 
 
GEFELICITEERD!! 
10 juni  Karam 
10 juni  Aryana 
12 juni  Allison 
13 juni  Bryan 
15 juni  Evra 
18 juni  Alan L. 
19 juni  Indy 
19 juni  Yanaevah 
21 juni  Macu 
21 juni  Thomas P. 
 
 
 
 

                    

 
 


