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Schoolreizen: 
In verband met het aanhouden van het Coronavirus, zijn we op dit moment nog 
terughoudend met het organiseren van schoolreizen en uitjes. 
Zodra er vanuit het bestuur “ groen” licht wordt gegeven en er meer duidelijkheid 
is, zullen wij een alternatieve datum met u communiceren. 
 
 

Schoolfotograaf:   (donderdag 10 juni) 
Vooraankondiging: 
We hebben op donderdag 10 juni een fotograaf bereid gevonden om foto’s te 
maken van uw kind(eren.)  
Haar naam is Tamara Ellens, alias Mevrouw de Schoolfotograaf. 
Echter… moeten we in verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM, voorzorg-
maatregelen nemen om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de 
leerkrachten en de fotograaf te kunnen waarborgen.  
Dat betekent dat dit jaar alleen alle schoolgaande kinderen + peuters van de peuter-
speelzaal op de foto kunnen.  
Wij gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen.  
Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag 
aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren).  
Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt 
ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen 
worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.  
         

 
 

EU Schoolfruit: 
Vanaf november 2020 doet onze school mee aan de Eu Schoolfruitregeling. 
19 Weken lang heeft de school gratis fruit ontvangen. 
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma loopt normaal gesproken van half no-
vember tot half april. Door de lockdown hebben de deelnemende scholen 5 weken 
geen EU-Schoolfruit- en groente ontvangen. Om deze reden wordt het programma 
verlengd t/m de week van 31 mei. (week 22) 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Uitslag IEP-eindtoets groep 8: 
Op dinsdag 20 en woensdag 21 april hebben de leerlingen van groep 8 de  
IEP-eindtoets gemaakt; een ijkpunt na minimaal 8 jaar basisonderwijs. 
In de voorgaande jaren was dit de Cito-Eindtoets. 
Taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen waren de onderdelen die getoetst 
werden.  
De Iep-eindtoets is door de leerlingen als erg prettig, duidelijk en overzichtelijk 
ervaren. Nu is het in spanning afwachten tot 19 mei, want op die datum zullen de 
resultaten van de toetsen bekend gemaakt worden.  
Nog even geduld hebben dus…     
                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
Nationaal Programma Onderwijs:  
Het Nationaal Programma Onderwijs is een steunprogramma voor het funderend 
onderwijs in verband met de coronacrisis. Door middel van een goede analyse op 
schoolniveau krijgen we zicht op o.a. de cognitieve en sociaal emotionele ontwik-
keling van onze leerlingen. Naar aanleiding van deze schoolscan kiezen we  
interventies uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om 
de ondersteuning op de Willem Lodewijck vorm te geven.  
Deze interventies moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn en gedragen worden 
door het schoolteam en de medezeggenschapsraad. De ondersteuning wordt na de 
zomervakantie ingericht en geldt voor twee schooljaren.  
Daarna volgt een evaluatie en verantwoording. 
 

                



Sneltesten voor het schoolteam: 
In de week van 26 April ontvangen we sneltesten voor het team.  
Deze sneltesten worden verdeeld onder alle teamleden en kunnen ingezet worden 
als er geen klachten zijn en leerkrachten toch willen testen. Bij klachten moet er 
altijd een test bij de GGD worden gedaan. 
 

 
Feest- en gedenkdagen:  
In de meivakantie vindt een aantal feest– en gedenkdagen plaats.  
Op 27 april vieren we de verjaardag van onze koning.  
Op 4 mei herdenken we om 20.00 uur alle oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren we 
onze vrijheid. 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

Meivakantie: 
De meivakantie start op maandag 26 april 2021 en duurt tot en met vrijdag 7 mei 
2021. We verwachten de leerlingen terug op school op maandag 10 mei 2021.  
                         We wensen iedereen een fijne meivakantie! 
 
 
 

 
 

 
 

In het verschiet: 
 
Woensdag 2 juni   - ICC bijeenkomst   (meester Pepping) 
Donderdag 3 juni  - MT-overleg   (juf Marjan) 
Woensdag 9 juni  - Teamoverleg 
Donderdag 10 juni - Schoolfotograaf 
Dinsdag 15 juni  - GMR-overleg 
Woensdag 16 juni - Sportdag groep 1 t/m 4  (o.v.b.) 
Vrijdag 18 juni  - Sportdag groep 5 t/m 8  (o.v.b.) 
Zaterdag 19 juni  - Oud papier! 
    Helpende handen:  Jan Hebers / Dicky Brouwer 
Zondag 20 juni  - Vaderdag 
Woensdag 23 juni - Studiedag personeel;  alle leerlingen vrij!  
Maandag 28 juni   - Start oudergesprekken/rapportfoliogesprekken 
 
 
 

Oud papier:  zaterdag 15 mei 2021! 
Helpende handen:  Rikus Bodewits / Wubbe Arnoldus 
  


