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ALGEMEEN 

 

Start op 8 juni 
Volgens planning zouden er op woensdag 27 mei nieuwe protocollen verschijnen voor de 

volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni. Dat bleek helaas niet te lukken, 

omdat de PO-Raad als opsteller van het document, nog wachtte op noodzakelijke 

informatie van het Outbreak Management Team.  

Gisteravond zijn de protocollen beschikbaar gekomen, we kunnen dus nu pas aan slag met 

het maken van nieuwe afspraken en regels. Alle kinderen mogen vanaf 8 juni in iedere 

geval weer 5 dagen per week naar school. De schooltijden zijn weer als vanouds. De 

school is dus weer om 14.30 uur uit en ook op woensdag is er weer les. 

Een brief met meer informatie volgt ná het weekend. 

Volgende week zijn we op maandag 2e Pinksterdag vrij, dinsdag, donderdag en vrijdag 

zijn de lesdagen als in de voorafgaande weken. 

 

Toetsen/Rapport 
Een bijzondere tijd waarin we heel wat minder uren op school doorgebracht hebben met 

de kinderen dan we gewend zijn. 

Natuurlijk hebben de kinderen wél thuis gewerkt en dus toch van alles geleerd. 

In juni nemen we bij alle kinderen in groep 3 t/m 8 normaal gesproken een aantal 

citotoetsen af. 

Dit jaar gaan we het aantal toetsen beperken tot rekenen, spelling en de individuele 

leestoetsen. Deze toetsen kunnen we goed analyseren en zodoende ons onderwijs in het 

nieuwe schooljaar zonodig aanpassen. We gaan deze toetsen digitaal maken. 

Omdat we de toetsen die we normaal na een werkblok afnemen nu niet hebben kunnen 

doen, hebben we geen cijfers. 

Maar natuurlijk krijgt iedereen wél een rapport. Het ziet er alleen wel iets anders uit 

dan u gewend bent. 

 

Nieuw buitenspelmateriaal 
Samen met bs de Sprankel hebben we nieuwe materialen aangeschaft om op het 

schoolplein te spelen.  
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Studiedagen schooljaar 2020-2021 
In het volgende schooljaar hebben we de volgende studiedagen voor de leerkrachten 

gepland. De kinderen zijn dan vrij. 

Deze dagen kunt u ook vinden op de website onder het kopje: 

praktisch/vakantierooster 2020-2021 

woensdag 30 september 2020 

vrijdag 16 oktober 2020 (de dag vóór de herfstvakantie) 

vrijdag 29 januari 

dinsdag 6 april ( de dag ná Pasen) 

dinsdag 25 mei (de dag ná Pinksteren) 

vrijdag 2 juli 

 

Hoppas 
Op de website van de Peppel vind u onder het kopje praktisch, info, de nieuwsbrief van 

Hoppas. 

 

 

 
 


