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

Activiteit
Leerlingenraad
Cito resultaten mee naar
huis
Verplichte
oudergesprekken
Koningsspelen op school
Meivakantie
Verplichte
oudergesprekken
Hemelvaart weekend

Geachte ouders, verzorgers,
Kent u het spreekwoord “april doet wat ie wil”
nog? We hebben deze week natuurlijk allerlei
weersomstandigheden meegemaakt, want
wie had nou bedacht dat we nu in april in de
sneeuw naar school zouden gaan? Gelukkig is
iedereen veilig aangekomen!
Afgelopen woensdag verschenen er in de
media allerlei berichten van aangekondigde
versoepelingen i.v.m. het landelijke
coronabeleid. Deze berichten zijn officieel nog
niet bevestigd door de overheid. Als u nu zou
vragen wat deze onofficiële berichten voor
school betekenen, moet ik u het antwoord
schuldig blijven. Er is, vooralsnog, geen nieuw
beleid dan wel aangepast beleid voor de
scholen. Ik ga ook niet vooruit speculeren op
wat er allemaal mogelijk zou kunnen zijn.
Op school blijven we voorzichtig. We houden
ons nog steeds aan de maatregelen zoals deze
bij iedereen inmiddels bekend zijn. We
hebben het tot nu toe samen voor elkaar
gekregen dat er geen groepen naar huis zijn
gestuurd! En daar blijven we voor gaan! Het is
heel fijn om te zien dat het onderwijs plaats
vindt daar waar het hoort, nl. in de klas.
Ik wens u een fijn weekend.
Namens het team.

Met vriendelijke groet,
Leendert Kroes
Directeur
Inschrijven oudergesprekken:
Vanaf maandag 12 april kunt u zich weer via
Social Schools inschrijven voor de verplichte
oudergesprekken.
Doekoe-actie:
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:
Dinsdag 25 mei kunnen weer de zakken voor
de kledingactie van Bag2school worden
ingeleverd.
Binnenkort krijgen de kinderen weer een zak
mee naar huis om de
kleding/dekbedden/gordijnen/schoenen, etc.
In de week daarvoor kunnen de zakken
uiteraard ook al gebracht worden.
Jarigen:
Deze week zijn er 2 jarigen in groep 7. Sam
wordt zaterdag 10 april 11 jaar en Benita
wordt woensdag 14 april alweer 12.
Alvaste en hele fijne dag dames!
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