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Belangrijke	  data	  
!	  Donderdag	  21	  mei	  –	  Hemelvaartsdag,	  

kinderen	  vrij	  
!	  Vrijdag	  22	  mei	  –	  vrije	  dag,	  kinderen	  vrij	  
!	  Vrijdag	  29	  mei	  –	  studiedag,	  kinderen	  vrij	  

	  
Scholen	  helemaal	  open	  vanaf	  8	  juni	  
Jullie	  hebben	  het	  vast	  gisteravond	  gehoord:	  
het	  kabinet	  heeft	  besloten	  dat	  de	  basisscholen	  

vanaf	  8	  juni	  weer	  helemaal	  open	  gaan.	  
Net	  zoals	  bij	  de	  vorige	  stap,	  per	  11	  mei	  deels	  
open,	  krijgen	  we	  als	  school	  een	  aantal	  

aanvullende	  regels,	  kaders.	  Die	  komen	  van	  het	  
kabinet,	  van	  het	  RIVM,	  van	  de	  Amsterdamse	  
schoolbesturen	  en	  ook	  van	  ons	  eigen	  

schoolbestuur	  AWBR.	  De	  komende	  week	  
gebruiken	  we	  om	  de	  consequenties	  te	  
bespreken	  en	  een	  aantal	  zaken	  voor	  onszelf	  

als	  school	  duidelijk	  te	  krijgen.	  Hoe	  gaan	  we	  
bijvoorbeeld	  om	  met	  leerkrachten	  die	  niet	  
kunnen,	  mogen	  of	  durven	  te	  werken	  in	  

verband	  met	  gezondheidsrisico’s	  –	  jullie	  
snappen	  ook	  dat	  met	  25	  kinderen	  in	  de	  klas	  er	  
geen	  mogelijkheid	  meer	  is	  om	  1,5	  mtr	  afstand	  

te	  bewaren	  tussen	  leerkracht	  en	  leerling.	  En	  
hoe	  gaan	  we	  om	  met	  de	  TSA	  –	  blijft	  de	  richtlijn	  
zo	  min	  mogelijk	  volwassenen	  in	  de	  school?	  

Kortom,	  genoeg	  te	  bespreken.	  Volgende	  week	  
woensdag	  wordt	  het	  protocol	  van	  de	  PO	  raad	  

verwacht.	  Ik	  hoop	  jullie	  op	  vrijdag	  29/5	  verder	  
te	  kunnen	  informeren	  (dat	  is	  op	  de	  studiedag).	  
	  
School	  is	  cool	  mentor	  voor	  leerlingen	  groep	  
6-‐7-‐8	  
Waarom	  een	  mentor?	  De	  overstap	  van	  een	  

leerling	  naar	  het	  vervolgonderwijs	  en	  de	  
voorbereiding	  erop	  vraagt	  extra	  aandacht	  
voor	  de	  leerling.	  Er	  verandert	  immers	  heel	  

veel	  en	  er	  worden	  zwaardere	  eisen	  aan	  de	  
leerling	  gesteld.	  Het	  kan	  zijn	  dat	  de	  extra	  
aandacht	  die	  uw	  kind	  nodig	  heeft	  meer	  is	  dan	  

van	  u	  kan	  worden	  verlangd.	  Als	  het	  dan	  niet	  
wat	  extra	  ondersteuning	  krijgt	  kan	  het	  zijn	  dat	  

uw	  kind	  zich	  niet	  voldoende	  thuis	  gaat	  voelen	  
op	  school	  en	  bestaat	  de	  kans	  dat	  hij	  afglijdt	  of	  

zelfs	  zijn	  schoolopleiding	  niet	  afmaakt.	  Met	  de	  
steun	  van	  een	  mentor	  kan	  dit	  worden	  
voorkomen.	  

De	  leerlingen	  komen	  uit	  alle	  
bevolkingsgroepen	  en	  gaan	  naar	  alle	  
schoolniveaus.	  Dankzij	  de	  aanmoediging	  en	  

hulp	  van	  hun	  mentor	  leggen	  zij	  een	  stevige	  
basis	  voor	  een	  succesvolle	  schoolloopbaan	  die	  
past	  bij	  hun	  capaciteiten,	  en	  de	  ouders	  voelen	  

zich	  gesteund.	  Dit	  motiveert	  en	  beschermt	  
tegen	  onterecht	  afglijden	  en	  vroegtijdig	  
schoolverlaten.	  	  

Opgeven	  kan	  via	  Charlotte,	  onze	  IB-‐er	  
mailto:c.beek@10emeidoorn.nl.	  U	  kunt	  haar	  
natuurlijk	  ook	  bellen:	  020	  6160106	  

	  
Bibliotheek	  gaat	  weer	  open	  
De	  OBA	  is	  weer	  open!	  
De	  eerste	  vestigingen	  zijn	  weer	  open	  om	  

boeken	  te	  lenen	  en	  in	  te	  leveren.	  Je	  bent	  
welkom	  tussen	  10.00	  en	  16.00	  uur.	  Kijk	  op	  de	  
website	  van	  de	  OBA	  welke	  vestiging	  bij	  jouw	  

school	  in	  de	  buurt	  open	  is	  en	  welke	  services	  ze	  
op	  dit	  moment	  kunnen	  bieden.	  
	  

	  
	  

Theaterthuistips	  van	  De	  Krakeling	  
De	  scholen	  zijn	  weer	  begonnen!	  Maar	  het	  
blijft	  leuk	  om	  samen	  dingen	  te	  doen.	  Daarom	  

gaat	  de	  Krakeling	  nog	  even	  door	  met	  hun	  
thuistips.	  Leer	  bijvoorbeeld	  vloeiend	  
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achteruitspreken	  met	  Willemijn	  Zevenhuizen	  
van	  Artemis	  of	  kijk	  naar	  De	  Grote	  Puntje	  

Puntje	  Show	  -‐	  aflevering	  twee	  voor	  kinderen	  
vanaf	  7	  jaar.	  Ga	  voor	  meer	  theaterthuistips	  
naar	  de	  site	  van	  de	  Krakeling.	  	  

	  	  
Corona	  kunst	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

	  

	  


