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Beste ouders,
Voor u staat de nieuwsbrief voor de komende periode. De afgelopen weken waren anders dan
anders. Na een periode van afstandsonderwijs, zijn we op 11 mei weer gestart met de lessen op
school. We kunnen niet anders zeggen dan dat de start goed verlopen is. Hoewel het voor iedereen
even wennen was, loopt alles zoals gepland. Complimenten aan de kinderen, leerkrachten én ouders
zijn op hun plaats. Bij deze! Ook de medewerkers van Webego verdienen een pluim. Dagelijks zijn er
drie medewerkers aanwezig en zij z orgen ervoor dat doorlopend de toiletten, lokalen, tafels,
deurklinken e.d. schoongemaakt worden. De komende twee weken zullen we nog op dezelfde voet
doorgaan. Zoals aangekondigd starten we op maandag 8 juni weer volledig. Binnenkort zullen we u
u informeren over de gang van zaken vanaf deze datum. Voorgaande betekent dat ook dat we in de
week van 2 t/m 5 juni ook de noodopvang nog verzorgen. Aanmelden kan middels een mailtje naar
Mieke (m.debeer@sopogo.nl)
Toch nog een klein aandachtspunt: : De 1,5 meter-regel geldt niet voor kinderen maar wel voor de
leerkrachten en ouders. Bij het uitgaan van de school (als veel ouders hun kind komen halen) is dit
niet altijd even makkelijk. Vooral bij het hek aan de groene zoom is het druk. We vragen u dringend
om ook hier de vereiste afstand te bewaren tot andere wachtende ouders.
Anders dan anders.
Nu de kinderen nog twee weken beperkt naar school gaan, richten we ook het onderwijs anders in.
We leggen het accent op de hoofdvakken taal en spelling, (begrijpend ) lezen en rekenen. De andere
vakken staan op een laag pitje. Wat de jaarkalender betreft wordt (helaas) een aantal activiteiten
geschrapt. Zo gaan de schoolreizen en het schoolkamp niet door (zie de informatie verder in deze
brief) en worden alle buitenschoolse activiteiten geannuleerd.
Vooral voor onze schoolverlaters is dit een bittere pil. Op dit moment beraden juf Marcha, juf
Ingeborg en meester Ruben zich om te kijken hoe er toch een onvergetelijk afscheid georganiseerd
kan worden voor de groepen 8. We houden u op de hoogte.
Ook de afname van de Cito-toetsen (normaal in juni) en de invulling van de rapporten zijn nog
punten van overleg. Zodra er meer duidelijkheid komt, zullen we u informeren.
Betaalde schoolreizen en schoolkamp.
Een aantal ouders heeft de afgelopen periode de gelden betaald voor het schoolkamp en de
schoolreizen. Begin juni is er overleg met de penningmeester over de terugbetaling van de gestorte
bedragen. In het overleg worden ook de oud-leerlingen van d’n Tuun meegenomen. Hun kamp werd
immers betaald van de reserves die d’n Tuun in de periode voor de fusie opgebouwd heeft. Deze
ouders worden t.z.t. geïnformeerd. Ook komt er een voorstel richting de medezeggenschapsraad
over een herberekening van de vrijwillige ouderbijdrage,
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Studiedagen en verkort rooster.
In de kalender van dit schooljaar stond op donderdag 25 juni een studiemiddag gepland. Deze gaat
niet door. De kinderen hebben op deze middag dus gewoon les. Wel blijft in de laatste week vóór
de zomervakantie (13 t/m 17 juli) het verkorte rooster staan. De leerkrachten kunnen dan in de
middag aan de slag met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Dat geldt overigens ook
voor vrijdag 17 juli. Ook op deze ochtend gaan we dus naar school.

HVO en godsdienstlessen 2020-2021.
Volgend jaar gaan de lessen HVO en godsdienst gewoon door. We gaan er gemakshalve van uit dat
alle leerlingen die dit schooljaar deze lessen volgden, dat volgend jaar ook doen. Mocht u dit willen
wijzigen kan dat via een mailtje aan Mieke (m.debeer@sopogo.nl). Let op: de ouders van de
leerlingen van groep 3 krijgen binnenkort een informatie mail met de mogelijkheid om hun kind aan
te melden voor deze lessen volgend schooljaar.
Juf Sanne.
In maart heeft het bestuur van onze Stichting u geïnformeerd over een wijziging in de aansturing van
de scholen in het algemeen en onze school in het bijzonder. Door deze wijziging én de sluiting van de
scholen door de coronacrisis heeft juf Sanne op een abrupte manier afscheid genomen van de
school. Aan het verzoek van Sanne om een persoonlijk schrijven met u te delen, voldoen wij graag:
Beste ouders en leerlingen,
Helaas heb ik mij eind november ziek moet melden. Verschillende gezondheidsklachten maakte het
mij onmogelijk om mijn werk goed uit te kunnen oefenen. In januari ben ik geopereerd vanwege
vaatproblemen. Ik ben nog steeds herstellende en hoop over niet al te lange tijd weer aan de slag te
kunnen. Gedurende mijn ziekmelding heeft het bestuur u geïnformeerd dat er in het kader van de
reorganisatie binnen het bestuur gekozen is voor een andere vorm van aansturing voor de SOPOGOscholen en de J.C. van Gent. Dat betekent voor mij persoonlijk een abrupt einde van een fantastische
mooie tijd op de J.C. van Gent. In deze periode is er samen met het team hard gewerkt aan de
kwaliteit van het onderwijs. Trots ben ik op de school, het team en de leerlingen.
Met heel veel plezier heb ik mij ingezet op de school. De samenwerking en de contacten met de
ouders, de leerlingen, het team, de medezeggenschapsraad en de collega´s van KIBEO heb ik als zeer
prettig ervaren. Ook gedurende de periode van afwezigheid en ziek zijn heb ik vele
beterschapswensen ontvangen. Dit heeft mij heel goed gedaan. Ik wens u als ouder en uiteraard alle
leerlingen alle goeds toe en wellicht tot ziens!
Hartelijke groet,
Sanne Wensink
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Bericht van het sportteam GO - buurtsport.
We mogen (onder bepaalde voorwaarden) weer sporten in de buitenlucht!
Op www.gosportencultuur.nl bundelt Sportteam GO de sportactiviteiten die plaatsvinden per
dorpskern. Dit zijn activiteiten van verenigingen, waar ook niet-leden welkom zijn, en
buurtsportactiviteiten van Sportteam GO. De website wordt de komende tijd bijgewerkt, dus neem
regelmatig een kijkje. Wil je meedoen aan een activiteit? Meld je dan aan via deze website.
De buurtsport in Middelharnis en Sommelsdijk vindt plaats op woensdag 20 mei, 3 juni en 17 juni. In
Middelharnis is de buurtsport van 13:30 – 14:30 uur op het Rubensplein. In Sommelsdijk wordt het
van 15:30 – 16:30 uur georganiseerd bij de speelberg aan het vliedpark in de Westplaat. Iedereen
van groep 3 t/m 8 is welkom om, na de aanmelding, gratis mee te doen aan de sport en
spelactiviteiten. Na de aanmelding ontvangen ouders meer informatie over de voorwaarden. Let op:
er zijn maximaal 20 plaatsen per activiteit en aanmelden via de website is verplicht.
https://www.gosportencultuur.nl/activiteiten/middelharnis
https://www.gosportencultuur.nl/activiteiten/sommelsdijk
Tot slot.
De volgende nieuwsbrief ontvangt u op het moment dat er informatie beschikbaar is over de verdere
invulling vanaf maandag 8 juni. Naar verwachting zal dat in de loop van deze week zijn als de nieuwe
protocollen vanuit de overheid beschikbaar worden gesteld.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Albert
Vakantie en vrije dagen.
Maandag 1-6-2020
Maandag 13-7-2020 t/m vrijdag 17-7-2020
Maandag 20-7-2020 t/m vrijdag 28-8-2020

Tweede Pinksterdag
Verkort rooster 8.00 tot 12.00 uur
Zomervakantie

