Nieuwsbrief mei 2020

Hervatten onderwijs op school
Vanaf maandag 11 mei hebben we het onderwijs op school weer opgepakt. We zijn
enorm blij dat we alle kinderen weer dagelijks zien en les mogen geven. Het was voor
zowel de kinderen als de leerkrachten best even spannend. Hoe gaat het met alle
kinderen? Hoe houden we ons aan alle maatregelen? Het gaat gelukkig boven
verwachting goed!
We willen alle ouders en kinderen hartelijk danken voor hun enorme inzet bij het thuis
onderwijs, samen hebben we deze klus geklaard!
Hoe het onderwijs er vanaf woensdag 3 juni uit zal gaan zien hangt af van de maatregelen
die bekend worden gemaakt tijdens de eerst volgende persconferentie. We zullen u hier
tijdig over informeren.
Schoolreisjes
Tot onze grote spijt zijn wij door de Corona Crisis genoodzaakt alle schoolreisjes tot de
zomervakantie van 2020 niet door te laten gaan. Dit in overleg met de locatie’s waar de
schoolreisjes plaats zouden vinden. Tot 1 juni a.s. is het door overheidsmaatregelen
sowieso niet mogelijk en verantwoord om er in groepsverband op uit te trekken maar
ook ná 1 juni a.s. zal in ieder geval de eis van minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
houden worden gehandhaafd. Zowel in de bus of auto’s die de leerlingen vervoeren is dit
niet mogelijk maar ook tijdens de activiteiten kan dit simpelweg niet.
We vinden dit natuurlijk erg jammer en zullen dan ook kijken of we een leuke activiteit
op een ander moment kunnen plannen.
Nieuwe huishoek voor de kleuters
Voor de kleuters stond er na de periode van thuis onderwijs een mooie verrassing te
wachten in de klas. Na vele Jaren speelplezier was de huishoek in de klas echt aan
vervanging toe. Er zijn prachtige nieuwe meubeltjes geleverd. Onder andere een
commode, keukentje, tafelstoel, poppenbed, wasmachine en een winkeltje. We zijn er
erg blij mee en de kinderen spelen er met veel plezier mee.
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Studiedag dinsdag 2 juni
Zoals u in de informatie mail heeft kunnen lezen zal de studiedag van dinsdag 2 juni
doorgaan volgens planning. Deze studiedag was vanaf de zomervakantie bekend, er staan
die dag meerdere (zorg)vergaderingen op de planning. Juist in/na deze situatie is het van
groot belang wat we alle zorg goed in kaart hebben en we een goed plan kunnen maken
voor komend schooljaar. We hopen op uw begrip.
Versiercommissie
Bij deze willen we de ouders van de versiercommisie hartelijk bedanken. Bij ieder thema
of seizoen ziet de school er weer prachtig mooi versierd uit! Namens de kinderen en
leerkrachten onze dank!
Rapporten inleveren
Binnenkort krijgen de kinderen hun tweede rapport voor dit schooljaar weer mee naar
huis. Echter zijn nog niet alle rapporten weer op school. Indien u nog rapporten thuis
heeft liggen, wilt u die dan zo snel mogelijk weer mee naar school geven?
Afscheid groep 8
Op dinsdag 30 juni zal traditie getrouw het afscheid van groep 8 plaatsvinden. Hoe en
wat we precies gaan doen is nog een verrassing. We kunnen wel alvast vertellen dat de
ouders van de groep 8 leerlingen tussen 13.20u en 14.00u van harte welkom zijn bij dit
afscheid. Afhankelijk van de corona-maatregelen waar we ons aan dienen te houden
zullen we kijken of we ook een passend uitje kunnen organiseren. Dit zal dan aan het
eind van de middag beginnen.
Vakanties en studiedagen 2019-2020
Hemelvaart: do 21 mei en vr 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen (leerlingen vrij):
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren
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Kalender
Donderdag 21 juni t/m zondag 24 juni
Maandag 1 juni
Dinsdag 2 juni
Dinsdag 16 juni
Woensdag 17 juni
Donderdag 25 juni
Dinsdag 30 juni
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli

Hemelvaartsweekend
Pinkstermaandag, leerlingen vrij
Studiedag team, leerlingen vrij
Voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken
Meester en juffen dag
Afscheid groep 8
Groepen doordraaien
Merke spelletjes en aansluitend vakantie
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