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Zomervakantie! 

 
 
Vandaag hebben we een bijzonder schooljaar afgesloten. We wensen iedereen een heel fijne 
vakantie. Geniet ervan en tot maandag 24 augustus! 
 
  



Berichten vanuit de directie! 
 

Beste ouders, verzorgers, 
Toekomst scholen 
Woensdag 8 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van gemeente 
en scholen. Aanwezig waren dhr. Lemmen (wethouder), Wil van de Coelen (proces-regisseur 
burgerparticipatie), Gerard (MR-voorzitter van St. Andreas), Susan (MR-lid Wereldwijzer) en Trees 
Kessels. 
Dit gesprek betrof de recente ontwikkelingen rondom de beide scholen. Wij hebben het belang 
van kwaliteit van onderwijs en een brede maatschappelijke betrokkenheid toegelicht. Daarbij is 
ook gezegd dat wij de omgeving willen betrekken- en willen informeren over ontwikkelingen. 
Zowel gemeente als school vinden burgerparticipatie belangrijk! 
Wil van de Coelen is onlangs aangesteld bij de gemeente als proces-regisseur burgerparticipatie. 
Hij vormt een driehoek met de burgemeester die verantwoordelijk is voor het proces/regie en 
wethouder Lemmen voor de inhoud. Eerste actie die uitgezet wordt, is dat we direct na de 
zomervakantie een bijeenkomst van de burgerplatformen Sterk Schoot en van Dorplein Uniek 
gaan bijwonen. Vanuit school organiseren we een ouderbijeenkomst, zodat we samen in gesprek 
kunnen gaan. 
Kalender/schoolgids 
Graag bieden wij jullie ook dit jaar weer de schoolkalender/schoolgids aan voor het nieuwe 
schooljaar. 
We hebben een aantal activiteiten nog niet gepland. Dit komt door de onzekerheid rond het 
coronavirus. Als er data bekend zijn, laten wij deze aan jullie weten. 
 
Start na de zomervakantie 
Vanaf 1 juli zijn de landelijke corona-maatregelen versoepeld en er is een nieuw protocol voor de 
basisscholen verschenen. Daarin staat dat ouders onder bepaalde voorwaarden weer worden 
toegelaten in de school. In de praktijk betekent dit dat er een urgentie moet zijn hiervoor. 
Bezoekers worden geregistreerd, zodat bij een mogelijke corona-uitbraak ook achterhaald kan 
worden wie er op welk tijdstip in de school is geweest. 
De RIVM-regels blijven van kracht, waarbij de belangrijkste punten zijn: thuisblijven bij klachten en 
1,5 meter afstand tussen volwassenen. 
Na de zomervakantie gelden de volgende afspraken: 
• Kinderen van groep 3 tot en met 8 komen zelfstandig naar binnen. We hebben de afgelopen 

periode gezien dat zij dit heel goed kunnen. Ouders nemen afscheid bij de poort. 
• Ouders en kinderen van groep 1-2 mogen op de speelplaats. Deze kinderen nemen bij de deur 

afscheid van hun ouders. 
• Bij nieuwe leerlingen die starten in groep 1 kunnen de ouders met de leerkrachten afspreken of 

ze de eerste week mee naar binnen mogen lopen. Dit kan alleen op afspraak. 
• Ook oudergesprekken en/of een bezoekje in de klas vinden in overleg plaats. 
Wij realiseren ons dat het voor sommige ouders een teleurstelling is dat u voorlopig niet spontaan 
de school in kunt lopen en dat de situatie nog niet is “als voorheen”. Ook wij missen het spontane 
contact met ouders, opa’s en oma’s. We gaan ervan uit dat bovenstaande maatregelen tijdelijk zijn 
en dat we in de loop van het schooljaar kunnen versoepelen. Wij gaan hierbij altijd uit van de 
adviezen en richtlijnen van het OMT, het RIVM en SKOzoK. 
  



De Typetuin 
 

De klassikale cursus van de Typetuin.  
Bij de Typetuin leert je kind typen in zijn of haar eigen tempo. 
Binnen 13 weken haalt 98% van de cursisten een typediploma. De type-coach let tijdens de 
klassikale lessen op de houding en neemt de persoonlijke leerdoelen door. 
Tijdens het thuis online oefenen in de speelse en spannende omgeving van de Typetuin, begeleidt 
de coach je kind ook op afstand. 
Voor verdere gegevens zie bijgevoegde folder! 
Even voorstellen! 
 
Graag stel ik mezelf aan jullie voor….. 
Ik ben Lidy van Dijk en ik ben 40 jaar. Samen met mijn man en 2 
kinderen van 6 en 11 jaar woon ik in Soerendonk. 
Met veel plezier kijk ik ernaar uit, om met ingang van het nieuwe 
schooljaar, op dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam te zijn in 
groep 1/2. 
In het verleden heb ik 11 jaar met veel plezier op de basisschool in 
Soerendonk gewerkt, in voornamelijk ook de groepen 1 en 2. 
Plezier, ontdekken en ontwikkelen staan voor mij centraal in 
samenwerking met iedereen. Het is belangrijk dat school een plek is 
waar kinderen zich veilig voelen en dat er een goede sfeer in de groep 
is. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedereen zich prettig voelt in de klas. Aandacht hebben voor 
ieder kind vind ik erg belangrijk. Geen dag is hetzelfde en elk kind is uniek! 
Ik houd erg van muziek maken en luisteren evenals van dansen. Ik speel gitaar en deze zal in de 
klas ook geregeld gebruikt gaan worden. Verder werk ik graag in de tuin en ga ik graag kamperen. 
Ik verheug me op de samenwerking met het team van de Wereldwijzer en natuurlijk met jullie als 
ouders/ verzorgers. Ik kijk er naar uit u te ontmoeten! 
Fijne vakantie en tot ziens! 
 
Vakantielezen 2020 

 
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode! In de 
gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar 
ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.  
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. 
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. 
Van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl. 
Aanvullende gegevens: 
Vakantielezen - Poster 
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