
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Weer terug 
 
De laatste Nieuwsbrief dateert van 28 februari.... Wie had ooit kunnen denken dat de school 

de week daarna voor 8 weken dicht zou gaan? 

Maar we zijn er weer!   

 

We zagen kinderen die huppelend de school binnengingen. Ouders die hun kinderen 

duidelijk hadden voorbereid en zichzelf ook perfect hielden aan de nieuwe regels. We zagen 

ouders die alle begrip hadden voor  die nieuwe regels, leerkrachten die blij waren weer naar 

school te kunnen gaan.  

 

We merkten de afgelopen dagen dat er serieus is omgegaan met het thuiswerken!  Hulde 

aan  onze ouders en soms ook oudere broers en zussen.  

We hopen dat we over niet al te lange tijd weer normaal naar school kunnen gaan. Laten we 

ons aan de ‘corona-regels’ houden. Want  zoals we van de deskundigen nu weten: Alleen 

samen gaan we het redden! Blijf gezond! 

 

De laatste schoolweken 
 
Ongemerkt (nou ja...) zijn we begonnen aan de laatste periode van dit schooljaar. Normaliter 

een periode met veel extra activiteiten. Dit jaar  is dat dus anders. De Avondvierdaagse en 

Beatrix expo etc. zijn geschrapt, ook de schoolreizen gaan dit jaar niet door.  

En verder? We weten veel, maar nog veel  méér niet. We leven in een bijzondere tijd die 

niemand van ons ooit heeft meegemaakt. Dat betekent dat situaties per dag kunnen 

veranderen. We proberen u echter zo goed mogelijk op de hoogte te houden.  

 

 
Nieuwsbrief voor 

nieuwsgierige ouders 

2019-2020

  

Datum  15 mei  2020 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Komende activiteiten 

 

donderdag/ vrijdag 21-22 mei Hemelvaart weekend: alle leerlingen vrij 

 

Dinsdag 2 juni Studiedag: leerlingen vrij 

 

Vrijdag 5 juni volgende Nieuwsbrief 

 

Vrijdag 12 en maandag 15 juni Studiedagen: alle leerlingen vrij 

  

 

 

 

 

 



 

 

PAGINA 2 NIEUWSBRIEF VOOR NIEUWSGIERIGE OUDERS 

Schoolreis 1 tm 6 
 
Op donderdag 28 mei staat het schoolreisje van groep 1/2 gepland, deze gaat niet door. Ook 
het schoolreisje van groep 3 t/m 6 die op woensdag 3 juni staat gaat niet door. De leerlingen 
van groep 7-8 krijgen via meester Frank bericht over het schoolkamp. 
 

Studiedagen 
De aankomende periode staat er een aantal studiedagen gepland (zie agenda), op 
donderdagmiddag 11 juni stond er ook een studiemiddag gepland deze gaat niet door. De 
kinderen gaan deze middag gewoon naar school. 
 

Vakantierooster 2020-2021  
Het vakantierooster voor 2020-2021 is vastgesteld en ziet er als volgt uit. Er zullen nog 
enkele studiedagen ingepland worden, waarop de leerlingen vrij zijn. Deze hoort u z.s.m. 
 
Herfstvakantie 12 t/m 16 okt  
Kerstvakantie 21 dec t/m 1 jan  
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 feb  
Paasvakantie 2 t/m 5 april  
Meivakantie 26 april t/m 7 mei  
Hemelvaart 13 en 14 mei  
Pinksteren 24 mei  
Zomervakantie 13 juli t/m 22 augustus 
 

 

Oproep voor ondergoed, sokken en lange broeken! 
  
Een ongelukje komt in de kleutergroepen nog wel eens voor. Helemaal niet erg, dat kan 
gebeuren! 
We zijn op zoek naar reservekleding in maat 122/128. 
We hebben ondergoed nodig voor zowel jongens als meisjes, sokken en lange 
(jogging)broeken. 
Heeft u dit thuis nog liggen, mogen wij het dan gebruiken? 
Alvast heel hartelijk bedankt!   
De kleuterleerkrachten 

 

 

 
 

 


