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WEEKBERICHT 

Bedankt 
Het team van IKC De Expeditie wilt u bedanken voor uw flexibiliteit, meedenken en hulp. Wij 
zijn ons er van bewust dat deze situatie veel van u als ouder vraagt; (thuis)werken, opvang 
regelen, uw kind begeleiden met zijn/haar huiswerk en ook nog alle andere dagelijkse zaken. 
Daarnaast willen wij u bedanken voor de ontzettend lieve en warme berichtjes naar het 
team, deze betrokkenheid is fijn om te ervaren. Wij kunnen niet voorspellen hoe lang deze 
onzekere tijd gaat duren maar zullen de kinderen, op afstand, zo goed mogelijk blijven 
begeleiden. 
 
Aangescherpte maatregelen 
De regering heeft samen met het RIVM de maatregelen vanaf maandag 23 maart 
aangescherpt. Evenementen en bijeenkomsten worden tot en met 1 juni 2020 verboden. Wat 
dit voor gevolgen heeft voor onze activiteiten is nog onduidelijk. Zodra wij duidelijkheid 
hebben, zullen wij u hierover inlichten. 
 
Eindtoets groep 8 
Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft via de site van de 
rijksoverheid laten weten dat er dit jaar geen eindtoets zal worden afgenomen.  
De leerlingen van groep 8 hebben de afgelopen weken van de leerkracht het schooladvies 
voor het voortgezet onderwijs al gekregen. Dit advies is gebaseerd op een breed beeld van 
de ontwikkelingen van de kinderen van de afgelopen jaren. Het advies van de leerkracht is 
altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen in het voortgezet 
onderwijs. 
 
Aanwezigheid leerkrachten 
Leerkrachten zijn op dit moment zoveel mogelijk thuis aan het werk. Aan de hand van een 
rooster plannen we leerkrachten op school in voor eventueel opvang van kinderen waarvan 
de ouders een cruciaal beroep hebben. Mocht u de groepsleerkracht willen bereiken, 
adviseren wij dit zoveel mogelijk via Teams (groep 4 t/m 8) of Social Schools te doen. 
Tussen 10.00 – 14.00 uur is de groepsleerkracht, die normaal gesproken ook op die dag 
werkt, bereikbaar voor begeleiding en vragen. 
 
Schoolvoetbaltoernooi vrijdag 10 april 
De organisatie van het schoolvoetbaltoernooi heeft ons laten weten dat het toernooi niet 
doorgaat. De KNVB heeft alle regiofinales afgelast, mogelijk komt er nog een alternatief, 
hiervan houden wij u op de hoogte. 
 
Bijlagen: 

- GGD informatiebrief 
 
Namens het team, namens de MR, namens de OV, 

 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
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