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1. Onderwijs vanaf 8 juni tot de zomervakantie 
Vanaf 8 juni gaan álle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. We 
hebben het aanvullende protocol van de overheid zojuist ontvangen. 
 
Nu kunnen we dus aangeven hoe we vanaf 8 juni het onderwijs 
organiseren. Gelukkig passen onze gemaakte plannen naadloos bij 
het aanvullende protocol. De plannen hebben we al met de 
medezeggenschapsraad (MR) besproken. De MR heeft positief 
geadviseerd. 
 
Vanaf 8 juni is er géén noodopvang meer op school. 
Wij hebben daarnaast het lesrooster tot de zomervakantie 
aangepast. We nemen als school onze verantwoordelijkheid om 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We organiseren het 
onderwijs met zo min mogelijk volwassenen en beperken het aantal 
‘haal en breng bewegingen’. Daarom is er even geen tussenschoolse 
opvang. We hanteren tot de zomervakantie tijdelijk een 
continurooster met de ‘traditionele’ tijd op woensdag. Op vrijdag is 
groep 1 gewoon vrij en groep 2,3,4 zijn gewoon vanaf 12.00 uur vrij. 
De schooltijden zien er in een schema als volgt uit: 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
1 08.30-14.15u 08.30-14.15u 08.30–12.15u 08.30-14.15u vrij 

2,3,4 08.30-14.15u 08.30-14.15u 08.30–12.15u 08.30-14.15u 08.30-12.00u 

5,6,7,8 08.30-14.15u 08.30-14.15u 08.30–12.15u 08.30-14.15u 08.30–14.15u 

 
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. Leerlingen 
worden door maximaal één volwassene opgehaald. Ouders van 
kinderen die gebruik maken van BSO bij Smallsteps of KION 
ontvangen uiterlijk vrijdag een apart bericht per e-mail over de 
aansluiting met de buitenschoolse opvang.  
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Op woensdag 17 juni is er een studiedag voor leerkrachten. De 
leerlingen zijn op 17 juni vrij van school. 
 
Op de laatste schooldag (vrijdag 10 juli) heeft groep 5 t/m 7 les tot 
12.00 uur. Groep 8 is dan al vrij. Tot de zomervakantie blijven 
dezelfde regels van kracht zoals toegelicht in het filmpje van de 
heropening. Ouders mogen dus niet op de schoolplein en in de 
school komen. Dat staat ook in het aanvullende protocol. 
 
2. ‘Wij’ is het nieuwe ‘ik’ 
Een spandoek met “Wij is het nieuwe ik” vonden wij een mooi 
initiatief. We hebben ook andere, mooie initiatieven voorbij zien 
komen. Initiatieven die over ‘wij’ gaan, en niet meer over ‘ik’. 
Initiatieven waarbij we elkaar kunnen helpen, zoals we de 
afgelopen tijd elkaar thuis en op school ook hielpen. Samen kunnen 
we meer. Als school willen we de mooie initiatieven van harte 
ondersteunen. Daarom ontvangt u in deze nieuwsflits twee 
initiatieven van én voor onze (lokale) samenleving.  
 
3. Buurtgezinnen 
Sinds enkele maanden kunnen gezinnen in de Gemeente Heumen die 
overbelast zijn, een beroep doen op Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is 
een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen 
we samen.   
Hoe werkt het? 
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan 
een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen 
kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even 
ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en 
steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van 
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Buurtgezinnen afspraken over de inhoud van de ondersteuning.  
De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar 
zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of 
avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden.  
Maar ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van 
de verjaardag of er samen op uitgaan met beide gezinnen. 
Maatwerk dus!  
Buurtgezinnen is in Gemeente Heumen opzoek naar ouders die op 
vrijwillige basis iets willen betekenen voor een gezin in de buurt dat 
het moeilijk heeft.  
 
Herken jij jezelf als vraag of steungezin? Dan kan je je aanmelden 
op: www.buurtgezinnen.nl. 
Heb je een vraag of wil je meer informatie? Mail dan gerust de 
coördinator Buurtgezinnen; Sophie op e-mail: 
sophie@buurtgezinnen.nl of bel/app naar 06-25452105. 
 
4. Oproep voor Scouting Malden 
Hierbij een filmpje van Emma. Zij verkoopt loten voor Scouting 
Malden. Wilt u ook een lot? Stuur dan een bericht naar de mama van 
Emma: vivianevandecrommert@hotmail.com  
 
Met vriendelijke groet,  
de meesters en juffen van basisschool de Komeet 
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