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Datum Activiteit 

Ma 24 mei 2e Pinksterdag 

Di 25 mei Bag2school 

Wo 2 juni Meester&juffendag 

Vr 4 juni Praktisch verkeersexamen 
groep 7/8 

Vanaf  7 juni Cito Eind toetsen 

Di 8 juni GEEN gym i.v.m. 
activiteiten in de Burght 

Do 10 juni Schoolfotograaf 

 
Geachte ouders, verzorgers, 

  

We hebben nog steeds te maken met corona 

en aanpassingen op school. Het is inmiddels 

duidelijk dat er landelijk steeds meer 

versoepelingen komen. U heeft deze week 

een brief ontvangen vanuit ons bestuur 

waarin duidelijk wordt gemaakt wat de 

uitgangspunten voor de komende periode zijn. 

In deze nieuwsbrief vindt u de nadere 

uitwerking op schoolniveau. 

 

Betekenen deze aangekondigde 

versoepelingen nu dat school weer 

“ouderwets” kan gaan draaien? Het antwoord 

is daarop NEE. De versoepelingen zetten wij 

stap-voor-stap om zo optimaal mogelijk succes 

te kunnen behalen. Het woord “versoepeling” 

kan ertoe leiden dat we een stuk makkelijker 

worden v.w.b. het houden aan de afspraken. 

Op school wat makkelijker in de omgang, 

minder fysieke afstand tot elkaar, wellicht 

thuis en in de nabije omgeving iets minder 

scherp op de hygiëne etc. We moeten ons er 

bewust van blijven dat corona NIET weg is. Op 

school blijven we zeker voorzichtig! Als blijkt 

dat de versoepelingen leiden tot corona-

gevallen, gaan we direct terug naar het 

huidige beleid.  

 

Voor alle duidelijkheid: er is gesteld dat 

kamp/schoolreisjes door kunnen gaan. Echter 

ontstaat er een situatie m.b.t. corona zullen 

de gebruikelijke stappen gevolgd worden zoals 

contact met de GGD en het mogelijk plaatsen 

in quarantaine plaatsen van de klas. De kans is 

dan aanwezig dat alsnog het kamp/ 

schoolreisje alsnog geannuleerd gaat worden 

voor de betreffende klas(sen). Derhalve doe ik 

nog steeds een beroep op u om de 

coronaregels in acht te blijven nemen! 

 

We hebben nog zo’n 7 weken te gaan in dit 

schooljaar. Er zijn leuke dingen in het 

vooruitzicht dankzij de aangekondigde 

versoepelingen. Samen met de leerlingen, het 

team en U wil ik de laatste periode van dit 

schooljaar tot een succes maken! Ik reken dan 

ook op eenieders medewerking! 

 

Namens het team. 

  

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 
Loslaten bubbels 

Vanaf ma 07 juni kunnen de groepen weer 
samen spelen/werken volgens “oude” rooster. 
Er kan dan ook weer gym gegeven worden 
volgens het “oude” rooster.   

 

Snottebellenbeleid/ inloop / eigen ingangen 
Dit beleid wordt niet gewijzigd en blijft dus 
geldig. 
 
Oudercontacten 

Vooralsnog blijven we 
zoveel mogelijk via 
videobellen de gesprekken 
voeren. Indien 

noodzakelijk worden oudergesprekken wel op 
school gevoerd.  
 
Zwemles  
Hierover kunnen wij u nog geen duidelijkheid 
geven. 
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Kamp 
Het schoolkamp van groep 7/8 
kan doorgaan. Hiervoor gelden 
de volgende afspraken: 
-uw kind is in goede 
gezondheid. Is uw kind ziek, kan het niet mee. 
Is uw kind ziek voor of op de dag van vertrek, 
kunt u ervoor kiezen uw kind te laten testen. 
Hierin heeft u nog steeds een vrije keuze. Bij 
een negatieve testuitslag kan uw kind alsnog 
mee. Deze testuitslag willen wij dan graag van 
te voren zien.  
-bij de activiteiten zijn de leerkrachten 
gebonden aan de geldende richtlijnen die bij 
een activiteit horen. Dat kan ertoe leiden dat 
een activiteit niet kan plaatsvinden. 
-er gaat alleen personeel (n.b. stagiaires 
worden ook tot personeel gerekend) mee. 
 
Binnenkort ontvangen de ouders/verzorgers 
van groep 7/8 nadere informatie over het 
kamp. 

 
Schoolreisje groep 1 t/m 6 
Over de bestemming, datum en nadere 
organisatie krijgt u bericht van de 
schoolreiscommissie. Ook voor het 
schoolreisje geldt (net als bij kamp): 
-alleen personeel mee als begeleiding 
-kind is in goede gezondheid op de 
schoolreisdag 
 
Vakantierooster 2021-2022 

Herstart school: ma 23 aug. 2021 

Herfstvakantie:  za 16 okt. t/m zo 24 

   okt. 2021 

Kerstvakantie:  za 25 dec. 2021 t/m zo 

   09 jan. 2022 

Voorjaarsvakantie: za 19 feb. 2022 t/m zo 

   27 feb. 2022 

Goede Vrijdag:  vrij 15 apr. 2022 

1e Paasdag:  zo 17 apr. 2022 

2e Paasdag:  ma 18 apr. 2022 

Meivakantie:  zo 24 apr. 2022 t/m zo 

   08 mei 2022 

Hemelvaartsdag: do 26 mei 2022 

Dag na Hemelvaartsdag: vrij 27 mei 2022 

1e Pinksterdag:  zo 05 juni 2022 

2e Pinksterdag:  ma 06 juni 

2022 

Zomervakantie:  za 16 juli 2022 

t/m zo    28 aug. 2022 

 

Noteert u de data alvast in uw agenda? Het 

overzicht van de studiedagen volgt 

binnenkort. 

 
Vragenlijst sociale veiligheid  
Afgelopen woensdag is de vragenlijst sociale 
veiligheid aan de ouders/verzorgers verstuurd. 
Wilt u de vragenlijst s.v.p. invullen? 
 
Bag2school 
Dinsdag 25 mei a.s. zullen er van 19.00u – 
20.00u mensen aanwezig zijn in school om de 
zakken aan te nemen. De week daarvoor 
kunnen ook al zakken ingeleverd worden. 
Helpt u ons mee een goede opbrengst te 
krijgen? 
 
Meester&juffendag 
Woensdag 2 juni hebben wij onze 
meester&juffendag. Op deze dag vieren wij 
samen met de kinderen onze verjaardagen 
met gezellige spelletjes en wat lekkers. 
Kinderen mogen deze dag verkleed naar 
school komen. 
Voor deze dag hoeven de kinderen geen eten 
en drinken mee voor de kleine pauze. Groep 
5 t/m 8 wel voor de grote pauze. 
 
Verkeersexamen 
Vrijdag 4 juni hebben de leerlingen van groep 
7 en 8 hun praktisch verkeersexamen. 
Wij zijn nog dringend opzoek naar een extra 
ouder om samen met onze verkeersouder 
Jacqueline Meijer langs de kant van de weg te 
zitten om te beoordelen. 
 
Nestschommel 
De nestschommel waar we voor gespaard 
hebben is binnen. Aanstaande dinsdag 25 mei 
gaat een 6-tal ouders het oude klimrek 
verwijderen en voorbereidingen treffen voor 
het plaatsten van de schommel. 
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Een exacte datum voor het plaatsen wordt 
dan gemaakt. De kinderen zijn er helemaal vol 
van en kijken er erg naar uit. 
 
 
Welkom op school: 
Na de meivakantie is Klara Pawlikowska bij 
ons op school begonnen. Van harte welkom 
Klara en heel veel plezier op de Voorpoort. 
 
Jarigen: 
Vandaag, 21 mei is Fatma uit groep 3 jarig. Zij 
wordt 7 jaar. 
Vrijdag 27 mei wordt Chiara uit groep 4 alweer 
8 jaar. 
Van harte gefeliciteerd dames en een hele 
fijne dag! 
 

 
 
  
 
 
 
 

 


