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Datum
19-22 april
23 april
24 april -9 mei
10-12 mei
13-14 mei

Activiteit
Verplichte
oudergesprekken
Koningsspelen op school
Meivakantie
Verplichte
oudergesprekken
Hemelvaart weekend

Geachte ouders, verzorgers,
Nog 1 week en dan gaan we genieten van de,
meer dan welverdiende meivakantie.
Aankomende week is het nog behoorlijk druk
met de oudergesprekken en de Koningsspelen
in het vooruitzicht.
Afgelopen ma-ocht. deed ik de “tour du
chromebook” door Vollenhove en
St.Jansklooster. Alle leerlingen konden
daardoor vrijwel meteen online de lessen
gaan volgen. Maandag 19-04 a.s. is de 10
dagen periode van de quarantaine voorbij.
Alle leerlingen worden dan weer op school
verwacht.
Graag uw aandacht voor het volgende:
-vrij 16-04 krijgt uw kind de CITO-uitslagen op
papier mee. Enkele leerlingen hebben de
uitslagen al eerder meegekregen, omdat de
leerkrachten nog iets af moesten geven.
-groep 8 maakt volgende week di en woe de
IEP-eindtoets. Ik wens hen veel succes met het
maken van de eindtoets.
-vrij 23-04 vinden de coronaproof
Koningsspelen plaats.
Tot slot:
Deze week gingen groep 4/5/6 en diverse
leerlingen uit andere groepen in quarantaine.
We hebben met vereende krachten het voor
elkaar gekregen het online onderwijs te
combineren met het fysiek onderwijs. We
hopen natuurlijk dat het hierbij blijft! Ik doe
dan ook een beroep op u om zo voorzichtig

mogelijk te blijven in de komende periode.
Samen gaan we hier doorheen en samen
zorgen we ervoor dat de school blijft draaien!
Ik wens u een fijn weekend.
Namens het team.
Met vriendelijke groet,
Leendert Kroes
Directeur
Doekoe-actie:
(herhaling)
Vanaf maandag 19 maart start weer de
Doekoe-actie bij de Coop. U kunt ook muntjes
sparen voor onze school. Deze muntjes
worden omgezet in geld om
buitenspeelmateriaal aan te schaffen.
Spaart u met ons mee?
Bag2school:
(herhaling)
Dinsdag 25 mei kunnen weer de zakken voor
de kledingactie van Bag2school worden
ingeleverd. In de week daarvoor kunnen de
zakken uiteraard ook al gebracht worden.
De organisatie van Bag2school heeft er voor
gekozen om geen eigen gedrukte zakken meer
uit te geven. Alles kan dus in gewone
vuilniszakken.
Koningsspelen 2021:
Vrijdag 23 april zullen de Koningsspelen op
school plaatsvinden. In verband met Covid dus
niet samen met de andere 2 scholen van
Vollenhove.
We zullen op 3 locaties in en buiten de school
sport en spel activiteiten organiseren. Per
groep rouleren we dan rond.
School zorgt voor fruit en drinken voor de
kleine pauze. Voor de grote pauze wel een
eigen lunch meenemen.
Wij hopen op een beetje goed weer om er een
gezellige dag van te maken.
Jarigen:
Er zijn deze week geen jarigen.
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