
 

 

Nieuwsflits #8 

maandag 25 mei 2020 

Belangrijke data 

Maandag 25 mei continuering schoolweek-planning. Cohort 

A fysiek onderwijs.  

Maandag 1 juni 2e Pinksterdag, iedereen is vrij. 

Dinsdag 2 juni  continuering-planning. Cohort B fysiek 

onderwijs. Zie informatie. 

week van 8 juni  avondvierdaagse geannuleerd 

Maandag 15 juni  schoolreis geannuleerd 

Maandag 29 juni studiedag teamleden. leerlingen zijn vrij. 

Vrijdag 10 juli eindfeest in aanwezigheid met ouders en 

leerlingen geannuleerd. We kijken naar 

alternatief. 

Dinsdag 14 en woensdag 15 juli musical groepen 8 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen. 

Hartelijk dank namens alle leerlingen en teamleden voor het naleven van de gemaakte 

afspraken uit het protocol en het actief volgen van de communicatie vanuit school en 

onze stichting. Hierdoor lukt het goed om samen ons fysieke onderwijs vorm te geven en 

het thuisonderwijs waar mogelijk te continueren.  

De aanpassingen aan onze onderwijs kwaliteitskaart (protocol) kunnen wij na woensdag 

27 mei aanpassen waar mogelijk. Wij verwachten dat wij dit protocol eind deze week of 

begin volgende week u kunnen toezenden. 

Het feit dat cohort A in al deze weken één dag meer naar school gaat, is bekend en laten 

wij net als alle andere scholen met hetzelfde dilemma, voor wat het is. 

Dank voor uw medewerking en uw begrip. Met vriendelijke groet, 

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel 

  



 

Praktische zaken algemeen start fysiek onderwijs maandag 11 mei. 

Ouders (maximaal 1 per leerling) van groepen 1-4 verspreid (1,5 meter) over het 

schoolplein nabij hun ingang. 

Ouders (maximaal 1 per leerling) van groepen 5-8 verspreid (1,5 meter) over de 

stoepen rondom het schoolplein. (Geen bovenbouw ouders op het schoolplein AUB) 

planning tot 8 juni. 

Verschillende ouders hebben ons benaderd om informatie te verstrekken over de 

schoolweek-planning vanaf dinsdag 2 juni.  

Hierbij delen wij u mede dat de planning er als volgt uitziet:  

8:30 uur tot 14:00 uur 

Maandag gesloten i.v.m. 2e Pinksterdag  

Dinsdag 2 juni cohort B fysiek naar school. 

Woensdag 3 juni cohort A fysiek naar school. 

Donderdag 4 juni cohort B fysiek naar school. 

Vrijdag 5 juni cohort A fysiek naar school. 

Maandag 8 juni cohort A en B fysiek naar school indien het RIVM en de rijksoverheid dit 

toelaten. 

Noodopvang 

Een zeer kleine groep ouders doet een beroep op de noodopvang onder schooltijd. Dit 

bekijken wij per gezin en zullen deze kinderen extra toevoegen aan het betreffende 

cohort. Uw aanvraag dient via de directie van school binnen te komen. 

directie@tweemasterlisse.nl / jerry.leepel@tweemasterlisse.nl 

Buitenschoolse opvang BSO 

Deze kinderen zullen waar nodig op school blijven totdat zij opgehaald worden door de 

verschillende organisaties waarmee wij samenwerken. 

Meenemen chromebook en schoolmaterialen 

Waar mogelijk en noodzakelijk neemt u de schoolmaterialen weer mee naar school. De 

leerkrachten informeren u hierover in aparte parro-berichten. Vanaf maandag 8 juni (bij 

definitief starten) graag alle schoolmaterialen meenemen en laten aftekenen.  

Als laatste willen wij u vragen om samen met uw kind(eren) het protocol van vrijdag 24 

april jl. nog eens door te nemen en uw kind te wijzen op de verantwoordelijkheid in en 

om de school. 

Ook willen wij u vragen om uw verantwoordelijkheid te nemen in deze bijzondere tijd. 

Los van de crisissituatie waarin wij ons allen bevinden, past dit zeer zeker ook bij onze 

kernwaarden als daltonschool. 

Namens alle teamleden. 

Barbara Rotteveel en Jerry Leepel 
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Wist u dat? 

… We nog steeds trots zijn op u ouders die het thuiswerk serieus nemen en er alles aan 

doen om onze kinderen op te vangen... 

… We ook denken aan de kinderen in thuissituaties waar het minder goed georganiseerd 

is en of fijn is om te zijn. 

… Rondleidingen door de school uitgesteld worden tot na 1 juni. 

… Wij in goed overleg met de leden van de medezeggenschapsraad treden over de te 

volgen protocollen en of gemaakte afspraken. 

… Wij uitkijken naar 8 juni om alle kinderen weer welkom te heten op school. 

… Wij u vragen om goed te blijven praten met uw kind(eren) in deze zeer bijzonder tijd. 

… Wij ons als stichting en als school aan het beraden zijn op een kleine enquête over de 

afgelopen periode. Vult u deze ook in?  

 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
De UvA heeft een belangrijke studie opgestart waarin we onderzoeken hoe de covid-19 crisis het 
gezinsleven beïnvloedt. Bent u ouder van een kind tussen de 6-17 jaar oud? Zou u ons dan willen 
helpen door een vragenlijst in te vullen van ongeveer 15 minuten? Op deze manier helpt u 
organisaties om de juiste hulp aan families aan te kunnen bieden ten tijde van de crisis.  
U kunt deze link volgen om bij de vragenlijst te komen, de vragenlijst is beschikbaar in het 
Nederlands, Engels, Grieks en Spaans: 
https://uvacommscience.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_72JUAZOcaCiibqt  
 
De vragenlijst hoeft maar door 1 ouder te worden ingevuld en niet door kinderen. Er is een mix van 
vragen over uzelf, uw gezinsleven en uw kind. Aan het einde van de vragenlijst kunt u aangeven of 
wij u over een aantal weken opnieuw mogen benaderen met een kortere vervolg vragenlijst.  
 
Ga naar onze website om op de hoogte te blijven van (anonieme) resultaten van de studie: 
https://nl.covidfamilystudy.com  
 
Alvast hartelijk dank voor het invullen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het onderzoeksteam van de covid-19 gezinsstudie 
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