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Datum Activiteit 

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, 

  

Een bekend spreekwoord luidt 

“voorzichtigheid is de moeder van de 

porseleinkast”. Daarmee wordt uitgedrukt dat 

je voorzichtig moet blijven om te voorkomen 

dat je de mist ingaat. 

 

Deze week ontving ik van meerdere collega-

scholen het bericht dat er personeelsleden 

besmet waren geraakt tijdens het 

Pinksterweekend. Gevolg: klassen naar huis en 

in quarantaine. Ontzettend vervelend voor de 

scholen, de leerlingen en hun ouders. en ik 

wens de zieke collega’s dan ook van harte 

beterschap.  

 

Tegelijkertijd met dit nieuws realiseerden wij 

ons als team dat we er dus echt nog NIET zijn 

met corona. We blijven op school voorzichtig! 

U thuis toch ook? 

 

Onze plannen zoals aangekondigd in 

nieuwsbrief 33 staan nog steeds overeind, 

maar ook de voorwaarden waaronder blijven 

gelden. We blijven rekenen op uw 

medewerking!  

 

Namens het team. 

  

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 

 
 
 

Vernielingen 
Helaas werden we na het Pinksterweekend 
“verrast” met 2 vernielde ruiten. De Stentor 
heeft dit nieuws opgepakt, omdat ook de 
overige scholen van Vollenhove regelmatig 
last hebben van vandalisme. In overleg met de 
gemeente wordt er gekeken naar het mogelijk 
maken van camerabewaking na schooltijd om 
zo het vandalisme aan te kunnen pakken. 
Zodra er meer duidelijk is, verneemt u dit van 
ons. 
 
Meester&juffendag (herinnering): 
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. 
 
Bag2school: 
Wat zijn er weer veel zakken ingeleverd deze 
week! Vol trots kunnen wij melden dat er 668 
kilo is opgehaald. Dit komt neer op €200,- 
Hiervan willen we graag nieuwe boeken kopen 
voor de oudere leerlingen. 
 
Schoolfotograaf: 
Donderdag 10 juni komt de schoolfotograaf 
naar school. Net als vorig jaar kunnen er GEEN 
foto’s gemaakt worden van broertjes/zusjes 
die niet op school zitten. Wij hopen echt dat 
dit volgend schooljaar wel weer kan. 
De schoolfotograaf vraagt om die dag een 
beetje rekening te houden met de kleding. 
Frisse heldere kleuren geeft mooie heldere 
foto’s. 
U krijgt daarna vanzelf een codekaart van ons 
uitgereikt zodat u de foto’s digitaal kunt 
bestellen. 
 
Jarigen: 
Deze week zijn er 3 jarigen op school. 
Dinsdag 1 juni wordt Shervan uit groep 8, 13 
jaar. Woensdag 2 juni wordt Adham uit groep 
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8 alweer 14. En donderdag 3 juni wordt Meyas 
uit groep 1 ook al weer 5! 
Van harte gefeliciteerd mannen en een hele 
fijne dag. 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 


