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DOORSCHUIFMIDDAG 8 JULI 

Op deze middag gaan alle kinderen van groep 2 t/m 7 een kijkje nemen in hun nieuwe 

groep. Ook de kinderen uit de instroomgroep gaan doorschuiven. Ze maken kennis met 

hun nieuwe groep en de nieuwe leerkracht en de meeste kinderen gaan naar hun nieuwe 

lokaal. Verdere informatie kunt u 2 juli lezen in de nieuwsbrief. 

UITGLIJDEN GROEPEN 2 EN 4 

Ook dit jaar gaan alle kinderen in groep 2 en 4 uitglijden. We gaan dit net zoals vorig 

jaar Coronaproof organiseren zonder publiek. Dit betekent niet dat we er geen aandacht 

hieraan besteden, integendeel wij gaan er een feestje van maken met de kinderen! 

Op de laatste schooldag gaan we middels een mooie glijbaan per klas uitglijden. Dit 

leggen we voor u vast op een filmpje en sturen we via parro naar alle ouders van de 

kinderen die gaan uitglijden. 

Er wordt rekening gehouden met ouders die geen toestemming hebben gegeven om 

foto's/films te maken van hun kind in de vorm dat deze kinderen niet gefilmd worden. 

Voor de kleuters organiseren wij het uitglijden in de ronde speelzaal en voor de groepen 

4 in de Slingert. 

 

 

 Geachte heer/mevrouw,  

De jeugd heeft door corona, de maatregelen, de richtlijnen, de schoolsluitingen en de 

lockdowns schade opgelopen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Ook zijn door alle 

maatregelen de reguliere GGD-gezondheidsonderzoeken op de scholen achterop geraakt, 

terwijl ze juist hard nodig waren.  

Aankomend schooljaar investeert GGD Gelderland-Zuid daarom in een aangepaste 

werkwijze om de schade te herstellen en opgelopen achterstanden in te halen. Hieronder 

leest u wat dit inhoudt. 

http://www.trinoom.nl/


                                                                                    

• Extra aandacht voor individuele leerlingen  

• De doktersassistentes voeren gezondheidsonderzoeken uit bij de 6- en 11-jarigen 

op school en zullen bij de 11-jarigen een extra gesprekje hebben met de leerling.  

• Leerlingen die in het schooljaar 2020-2021 niet gezien zijn, screenen wij alsnog 

in het komend schooljaar 2021-2022.  

• Kinderen die eventueel al op het VO zitten, zullen daar extra worden gezien.   

• Onze aanpak is gericht op ondersteunen én op normaliseren.  

• Indien nodig verwijzen we door.  

• De doktersassistente, jeugdverpleegkundige en jeugdarts zijn volgend schooljaar 

meer op school aanwezig. 

• De jeugdverpleegkundige en jeugdarts; hebben volgend schooljaar meer ruimte 

om ook kinderen uit de andere cohorten dan de 6- en 11-jarigen uit te nodigen 

voor een spreekuur.  

• In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u meer informatie van ons.  

• Komend najaar vindt het Kindermonitor-onderzoek bij ouders van 0-12 jarigen 

plaats. Met dit onderzoek brengen we de gezondheid, het welbevinden en de 

leefstijl van kinderen in beeld en zo kunnen we inzicht geven in eventuele 

gezondheidseffecten van de corona-periode.  

 


