
 

 

 

          
 
Nieuwsbrief maandag 18 mei  
 

Met heel veel plezier hebben we afgelopen week weer gewerkt. Alle kinderen 

gezien en gesproken, veel ouders op afstand even toegezwaaid… Het is allemaal 

nog wel wat onwennig met handgel, alcoholspray, handen wassen, een 

laptop-wasstraat en dergelijke, maar toch: wat een feest om weer met uw 

kind(eren) te mogen werken. De afgelopen week hebben we diverse toetsjes 

afgenomen om te bepalen welk kind welke hulp/ondersteuning nodig heeft. We 

beperken ons nog even tot de meest belangrijke zaken: de sociaal-emotionele 

ontwikkeling en taal/lezen/rekenen. Hopelijk kunnen we per 3 juni weer helemaal 

open voor alle kinderen elke dag. Dan zullen we ook de overige vakken weer 

oppikken.  

 

Als uw kind verkouden is, verhoging heeft, hoest of niest, blijft uw kind thuis. 

Handen wassen en zoveel mogelijk afstand houden blijft het advies. Hoe beter 

we ons hieraan houden, hoe eerder de versoepelingen zullen plaatsvinden. 

We rekenen op uw medewerking. 

 

Verlof juf Marinda 

 

Het kan u niet zijn ontgaan, ook niet van een afstandje: juf Marinda haar buik 

wordt steeds maar dikker….Dat betekent dat zij al bijna met zwangerschapsverlof 

gaat. Woensdag 3 juni is voorlopig Marinda haar laatste dag voor de groep. Zij zal 

medio februari, na haar zwangerschapsverlof, weer terugkeren op school. In de 

tussentijd hebben we natuurlijk voor vervanging gezorgd: juf Melanie zal de 

komende maanden volledig voor groep 5-6 staan. Juf Amanda zal de IB-taken van 

Marinda tijdelijk overnemen. We zijn erg blij met deze oplossing en we wensen juf 

Marinda een fijne tijd toe! Natuurlijk houden we u op de hoogte… 

 
 

 11 mei 2020 



 

Voorschoolse opvang schooljaar 2020-2021   
 

Naast buitenschoolse opvang wil Ti-Ta Tovenaar gedurende de schoolweken 

ook voorschoolse opvang aan gaan bieden vanaf het nieuwe schooljaar 2020-

2021, op de maandag, dinsdag en donderdag.  

Mocht u als ouders gebruik willen maken van voorschoolse opvang in het nieuwe 

schooljaar of meer informatie willen meld je dan aan via info@ti-tatovenaar.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sandra Krop 

Ti Ta Kinderopvang 

 

Schoolapp 

In de nieuwsbrief van 6 april heeft u kunnen lezen dat we een nieuwe schoolapp 

hebben. Nog niet alle ouders hebben zich hiervoor aangemeld. In de bijlage 

vindt u nogmaals de handleiding voor het installeren van de nieuwe app. Bij 

vragen kunt u ons een mailtje sturen. 

 
Belangrijke data 

Voor de volledigheid: 

Donderdag en vrijdag 21 en 22 mei school dicht ivm Hemelvaart 

Maandag en dnsdag 1 en 2 juni  school dicht ivm Pinksteren en 

sutdiedag.  

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team,  

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


