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het Toetertje 

Agenda    23 juni  

 8 juli  

 8 juli 

 Studiedag leerlingen vrij 

 Eindfeest met alle kinderen 

 Afscheid van groep 8 

   

Studiedag    Ter herinnering: 
Dinsdag 23 juni is er een studiedag, de leerlingen zijn die dag vrij. 

   

BSO 
naschoolse 
opvang 
 

 Het is rond. 
Vanaf het volgende schooljaar is er op 3 dagen 
naschoolse opvang op de Schoener mogelijk. 
Het eerste plan is om dit de maandag, dinsdag en 
donderdag te laten zijn. Maar afhankelijk van de 
aanmeldingen van ouders kan het ook andere dagen 
worden. 
Natuurlijk zit er ook een groeimogelijkheid in. Bij 
voldoende aanmeldingen voor een 4de en/of 5de dag 
is deze optie er altijd. 

   

Groeps 
indeling 

 Naast het aanbod wat we nu en de rest van dit schooljaar aan de kinderen geven, 
is het team ook al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.  
 
Zoals het er nu uitziet blijft de verdeling van teamleden in de onder-, midden- en 
bovenbouw hetzelfde. Obase heeft hiervoor extra financiën gereserveerd. 
 
Volgend schooljaar gaan we starten met ongeveer 40 leerlingen. 
De verdeling gaat er als volgt uit zien: 
Onderbouw,  groep 1-2-3 met 13 leerlingen 
Middenbouw, groep 4-5-6 met 14 leerlingen 
Bovenbouw, groep 7-8 met 12 leerlingen 

   

Portfolio   We zijn aan de laatste periode van het schooljaar bezig. Normaal gesproken zijn 
er dan ook nog de portfoliogesprekken op school. Op dit moment mogen ouders 
nog niet in school komen. De kinderen krijgen over 2 weken wel hun portfolio 
mee naar huis. 
Mocht u vragen hebben over het portfolio kunt u of deze stellen aan de 
leerkracht via de mail of (via de mail) een (video)belafspraak aanvragen bij de 
leerkracht. 
De mogelijkheid voor de gesprekken is in de week van 29 juni t/m 3 juli. 

   

Eindfeest  Op 8 juli houden we met de kinderen een eindfeest. Ook dit zal anders verlopen 
dan “normaal”. Het is nog een verrassing wat er die dag gaat gebeuren, maar het 
beloofd een leuke dag te worden. 
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Corona 
maat- 
regelen 

 Aanpassing richtlijnen Corona 
Er zijn weer wat aanpassingen betreffende de richtlijnen voor kinderen met 
verkoudheidsklachten. Hieronder leest u deze richtlijnen:  
Chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts 
Kinderen met chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts mogen 
gewoon naar school. Als de klachten herkenbaar zijn, is het niet nodig om te 
testen op het coronavirus. Alleen bij het veranderen van klachten of het ontstaan 
van nieuwe klachten blijft het kind thuis. Bij twijfel kan de jeugdarts verbonden 
aan de school in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of 
behandelend arts kijken of het raadzaam is te testen op het coronavirus. 
 
Neusverkoudheidsklachten kinderen onderbouw 
Eerder deze week hebben wij de ouders/verzorgers van de onderbouw 
geïnformeerd dat volgens de nieuwe richtlijnen kinderen tot 6 jaar ook naar 
school mogen komen wanneer er alleen sprake is van neusverkoudheidsklachten 
zoals snottebellen. 

   

Groep  
6-7-8 

 DOKTER CORRIE 
Volgende week start groep 678 met een korte lessenserie van Dokter Corrie.  
Dokter Corrie (Martine Sandifort) geeft 
seksuele voorlichting aan kinderen en 
beantwoordt prangende vragen over puberteit, 
relaties en seksualiteit. Ook chat Dokter Corrie 
iedere aflevering over deze onderwerpen met 
een BN’er. Zoals ze het zelf zegt: ‘In mijn show 
is geen vraag te gek.’ Dokter Corrie vindt het 
belangrijk uit te dragen dat het normaal is om 
met vragen te zitten en stimuleert kinderen deze vragen te stellen. Door in het 
programma en in de klas deze thema's te behandelen, wordt het onderwerp 
meer bespreekbaar: informatief en luchtig. Wij starten met de lessen over 
gevoelens en grenzen stellen. Daarna volgen lessen over onderwerpen als: je 
lichaam, ongesteld zijn en voortplanting.  
 
Aan de kinderen wordt uitgelegd dat het van belang is, dat er vertrouwelijk wordt 
omgegaan met alle informatie die door de kinderen wordt gedeeld tijdens de les. 
Een goede, gezellige en veilige sfeer staat voorop.  
 
De volgende thema’s komen aan bod:  
Verliefd https://schooltv.nl/video/de-dokter-corrie-show-verliefd/  
Grenzen aangeven https://schooltv.nl/video/de-dokter-corrie-show-grenzen-
aangeven/  
Puberteit https://schooltv.nl/video/de-dokter-corrie-show-puberteit/  
Bloot              https://schooltv.nl/video/de-dokter-corrie-show-bloot/  
Versieren https://schooltv.nl/video/de-dokter-corrie-show-versieren/  
Zoenen https://schooltv.nl/video/de-dokter-corrie-show-zoenen/  
Ongesteld https://schooltv.nl/video/de-dokter-corrie-show-ongesteld/  
Wat is vrijen https://schooltv.nl/video/de-dokter-corrie-show-wat-is-vrijen/  
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De SCHOOLTV pagina van dokter Corrie bevat naast het bovenstaande nog meer 
thema’s en uitzendingen. Mocht u deze ook nog met uw kind willen bekijken, dan 
kan dat natuurlijk. 
Het komt wel eens voor dat kinderen het idee van deelname aan deze lessen wat 
ongemakkelijk vinden. We brengen de informatie laagdrempelig en verplichten 
niemand tot iets. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en 
wellicht ontstaan er thuis mooie gesprekjes over hetgeen Dokter Corrie aanstipt 
in haar show?! 
 
FAQTA 
Onlangs hebben we het thema “Alles moet  anders” 
afgerond. We zijn in dit thema teruggereisd naar de 
zestiende eeuw; de tijd van kritiek op de rijke 
katholieke kerk, ontdekkers en hervormers. We hebben 
ons verdiept in Erasmus, Hugo de Groot en Leonardo Da Vinci. Ook hebben we 
geleerd over  aflaten, ketters, de beeldenstorm, de protestanten Luther en Calvijn 
en de martelingen van de Inquisitie. Hierbij werd natuurlijk ook de Tachtigjarige 
Oorlog aangestipt. En zo hebben de kinderen ook geleerd over Koning Filips de 
tweede, Willem van Oranje en het Wilhelmus, de geuzen en het Leidens ontzet. 

   

Maya   Dankjewel Maya! 
Op woensdag, donderdag en vrijdag was Maya op onze school in groep 1-2 aan 
het stage lopen. Maya heeft veel klusjes voor de juffen gedaan en met kinderen 
gespeeld, gepraat, geknuffeld, getroost en meegeholpen. 
Woensdag was haar eindgesprek en ze is geslaagd! Proficiat Maya.  
We wensen je, namens het hele team, veel geluk  
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