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Terug naar school  
Sinds 11 mei zijn de scholen gelukkig weer 
open. Met halve klassen is het onderwijs 
weer opgestart. De kinderen leken 
allemaal blij te zijn weer naar school te 
mogen. Trots kwamen ook de jongste 
kinderen alleen of met een oudere broer 
of zus de school in. In de kleine groepen is 
de afgelopen weken tijd en aandacht 
geweest voor hoe het met de kinderen 
gaat en hoe zij de afgelopen periode thuis 
hebben ervaren. Wel is er ook ‘gewoon’ 
weer verder gegaan met het 
leerstofaanbod. De meeste kinderen 
vinden het juist prettig dat er op school 
weer zo normaal mogelijk wordt gedaan.  
 

Nieuws uit de klassen  
Groep 1/2 
In groep ½ zijn we na de meivakantie 
gestart met het thema sprookjes. De 
eerste week zijn we langzaam opgestart, 
maar inmiddels zitten we er middenin. Er 
worden verschillende sprookjes 
uitgewerkt. Dit spel komt vervolgens terug 
in het ‘kasteel’ of op andere plekken in de 
klas. 

 
 

Groep 4/5 
In groep 4/5 hebben we de ene dag groep 
4 en de andere dag groep 5. De kinderen 
hebben thuis hard gewerkt. We kunnen 
dus lekker verder gaan in de klas. We 
wisselen hard werken af met leuke 
opdrachten.  Er was een knuffel in de klas 
aanwezig om knuffels te geven aan de 
kinderen. Deze knuffels deden ook steeds 
met de lessen mee. Wat is het toch weer 
gezellig om met elkaar in een klas te 
zitten. Er wordt hier veel gelachen en 
geleerd. 

 
Groep 5 
We zijn weer hard aan het werk in de klas. 
Wel hebben we steeds maar een heel 
klein groepje in de klas. 6 of 7 kinderen! 
De kinderen vinden dat dit wel wat 
voordelen heeft: het is stiller tijdens het 
werken, je komt vaker aan de beurt, je 
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kunt al je rommel neerleggen op de tafels 
van de kinderen die er niet zijn en we 
kunnen meer kletsen. Maar soms is het 
ook minder leuk, we missen elkaar!  
Ik heb gevraagd aan de kinderen of ze het 
naar school gaan op deze manier kunnen 
omschrijven in 4 woorden. 1: leuk 2: raar 
3: stil 4: grappig. 
We hebben er allemaal heel erg zin in om 
dit jaar in groep 5 nog met z’n allen af te 
sluiten!  
 
Groep 8 
Het is fijn dat we weer naar school 
mochten. Veel kinderen zijn blij dat we 
weer naar school mogen, sommige vinden 
dat we wel erg vroeg beginnen. We zijn 
goed van start gegaan. Buiten spelen we 
graag verstoppertje met de hele groep. 
We werken vooral aan de musical. 
Meester Michel helpt ons met het 
toneelspelen en juf Marthe heeft ons 
geholpen om het decor te maken. In de 
klas oefenen we vaak de teksten en de 
liedjes. Verder werken we ook aan de 
doelen die we aan het eind van groep 8 
moeten halen. Gelukkig is het veel 
herhaling dus kunnen we vaak zelfstandig 
aan het werk zijn en we werken helemaal 

op de computer.  

 
 
 

Rondleiding nieuwe ouders  
Normaliter wordt er regelmatig, op de 
dagen dat het Buurtbakkie wordt 
georganiseerd, een rondleiding gegeven 
voor nieuwe ouders. Dit was momenteel 
helaas niet mogelijk. Om nieuwe ouders 
toch een kans te geven zich een beeld te 
vormen van de school is er tweemaal een 
virtuele rondleiding via Zoom 
georganiseerd. Op deze manier konden 
we nieuwe ouders toch informeren over 
onze school en een impressie geven van 
het onderwijs bij ons op school.  
 

 
Oproep vanuit de onderbouw 
De onderbouw is nog op zoek naar 
verkleedkleding, met name gericht op het 
thema sprookjes. Heeft u nog iets thuis 
waar de kinderen uitgegroeid zijn, dan 
zouden we hier heel blij mee zijn.  
 
Vacature GMR 
Wil jij meedenken over het beleid van de 
ASKO? Meld je dan aan als kandidaat voor 
de GMR! 
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Aan het eind van dit schooljaar ontstaan 
er meerdere vacatures voor de 
Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR) van de 
ASKO. 
Dit betekent dat we op zoek zijn naar 2 
ouders die het nut en de noodzaak inzien 
van een goede medezeggenschap op 
ASKO bestuursniveau. Voor de 
oudergeleding is het van belang dat zij 
één of meerdere leerlingen op een ASKO 
school hebben zitten, liefst nog een aantal 
jaar. 
  
De GMR houdt zich bezig met 
medezeggenschap op diverse 
'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel 
onderwerpen die van gemeenschappelijk 
belang zijn voor alle scholen of voor een 
meerderheid van de scholen binnen de 
ASKO. 
De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, op 
dinsdagavond vanaf 18.00u. In totaal 
zitten er 4 ouders en 4 personeelsleden in 
de GMR. 
 
Als je geïnteresseerd bent dan kan je je 
kandidaat stellen tot en met vrijdag 12 
juni  2020. Indien nodig volgen daarna 
verkiezingen, waarbij de MR’en van de 
scholen stemrecht hebben. 
Voor vragen en/of aanmelding (inclusief 
motivatie) kan je een mailtje sturen naar 
Marieke 
Weijers: m.weijers@askoscholen.nl. 
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