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Algemeen 
 
Vooraf 
Nog één week en dan breekt de meivakantie 
aan. Sinds 8 februari kunnen we weer volledig 
onderwijs op school bieden. Al met al ruim tien 
weken. Fijn dat dat kan! Dat dat niet 
vanzelfsprekend is weten we inmiddels wel.  
 
Minister Slob heeft zijn plannen voor het 
Nationaal Programma Onderwijs bekend 
gemaakt. Scholen krijgen tot de zomervakantie 
de tijd om een schoolscan te maken. Die scan 
moet een beeld geven van de achterstanden of 
vertragingen die kinderen hebben opgelopen. 
Aan de andere kant zien we juist ook leerlingen 
die een groeispurt hebben gemaakt. We gaan 
dat in kaart proberen te brengen. We hebben 
de achterliggende weken al extra geïnvesteerd 
in het onderwijs. Per week was er 1,5 uur extra 
begeleiding beschikbaar. We gaan het 
Nationaal Programma nu vertalen in een 
schoolaanpak. Het is de bedoeling dat dat 
programma vanaf de zomervakantie tot en met 
2023 loopt.  
 
Afmeldingen 
Deze week waren er veel afmeldingen. 
Verschillende leerlingen moesten thuis in 
quarantaine vanwege een coronabesmetting in 
het gezin. Daarnaast waren er verschillende 
leerlingen afwezig vanwege verkoudheids-

klachten en buikgriep. We hopen dat iedereen 
snel weer opknapt! 
 
We wijzen er nog even op dat leerlingen die 
verkouden zijn en/of veel hoesten onder de 
huidige regels niet naar school kunnen. Zo 
proberen we te voorkomen dat heel veel 
kinderen met verkoudheid thuis komen te 
zitten.  
 
Peiling continurooster 
We kregen heel veel reacties op de peiling voor 
het continurooster. Dank daarvoor! We zijn de 
reacties aan het verwerken. We betrekken 
daarbij ook de input van de leerlingen. Deze 
peiling hopen we na de meivakantie af te 
nemen. Vervolgens plannen we een 
vergadering met de medezeggenschapsraad. 
Het kan dus nog even duren voordat u er meer 
van hoort.  
 
Schoolfotograaf 
Inmiddels zijn de inlogkaarten voor de 
schoolfoto’s uitgedeeld. Als u binnen tien 
dagen een bestelling plaatst, krijgt u de 
groepsfoto gratis.  
 
Centrale Eindtoets 
De leerlingen van groep 8 maakten afgelopen 
week de Eindtoets. Een leerling was helaas ziek 
en maakt de toets op een later moment. Er is 
hard gewerkt, chapeau! 
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Leerlingmediatoren 
Zoals eerder geschreven werken we op school 
met leerlingmediatoren. Leerlingen uit groep 7 
en 8 zijn hiervoor opgeleid. Zij proberen 
leerlingen te helpen die een conflict hebben 
met een ander. Ook tijdens de middagpauze 
hebben mediatoren dienst. Ouders die 
pleinwacht lopen kunnen deze leerlingen dus 
gerust inschakelen als dat nodig is. De 
mediatoren zijn te herkennen aan een geel 
hesje.   
 
De mediatoren volgen een vast protocol en 
nemen de leerlingen daarvoor mee naar een 
rustige plek in de school. Als het niet lukt om 
een conflict op te lossen kan een ouder of 
leerkracht worden ingeschakeld.  
 
CJG 
Het centrum voor Jeugd en Gezin organiseert 
cursussen voor leerlingen. In de flyer die we bij 
deze nieuwsbrief meesturen leest u meer over 
zo’n cursus.  
 

Leerlingen 
 
Lisette van Beek 
Vorige week zaterdag is Lisette thuisgekomen 
uit het ziekenhuis. Vandaag is ze zelfs al weer 
even op school geweest. We zijn heel dankbaar 
dat het zo goed met haar gaat. We hopen dat 
ze haar plek in de klas snel weer helemaal kan 
innemen.   
 

Binnenkort 
 
Koningsdag 
Dinsdag 27 april organiseren we voor de 
tweede keer een schoolQUIZ. U heeft daarvoor 
per mail een uitnodiging ontvangen. De quiz 
begint om 10.30 uur. Welkom!  
 
Dodenherdenking 
Ook dit jaar kan er geen reguliere 
dodenherdenking worden georganiseerd. 
Normaal gesproken herdenken we op 4 mei de 

oorlogsslachtoffers in een gezamenlijke 
herdenking.  In plaats daarvan wordt om 9.00 
uur ’s morgens een krans gelegd namens 
gemeente Ede, het voormalig verzet, 
Wicherumloo, Belangenvereniging Wekerom, 
het Oranje-comité en onze school. U kunt op 
een eigen moment bij het monument terecht.  
 
Activiteiten meivakantie 
SportService Ede organiseert in samenwerking 
met Malkander en Cultura een aantal 
activiteiten in de meivakantie. In bijgevoegde 
flyer leest u er meer over. Aanmelden kan hier.   
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
27 april  Koningsdag  
  leerlingen zijn vrij 
 
  10.30 uur SchoolQUIZ 
 
3 tot en met 
7 mei  Meivakantie 
 
4 mei  Verjaardag 
  juf Catsburg 
 
13 mei  Hemelvaartsdag 
  leerlingen zijn vrij 
 
14 mei  Extra vrije dag 
 
15 mei  Verjaardag  
  juf Dekker 
 
21 mei  Nieuwsbrief 16 
 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


