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Datum
2-5 april
8 april
16 april
19-22 april
23 april
24 april -9 mei
10-12 mei
13-14 mei

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

Geachte ouders, verzorgers,
Een intensieve periode zit erop. Van de
herstart van school net voor de
voorjaarsvakantie, het afnemen van alle
CITO’s, het snottebellenbeleid, alle
spanningen rondom corona t/m alle
nascholingsmomenten die er zijn geweest.
Deze week was het natuurlijk prachtig weer.
We hebben allemaal van de heerlijke
voorjaarszon genoten. Aankomend
Paasweekend hebben we natuurlijk vrij. Na
het Paasweekend gaan we “volle bak” verder,
want voordat we het weten, is de meivakantie
er.
Graag uw aandacht voor een aantal
praktische zaken:
CITO’s
-op vrijdag 16 april krijgen de leerlingen van
groep 3 t/m 8 op papier hun CITO-uitslagen
mee in een envelop.
-in de week van ma 19 april en de week van
ma 10 mei vinden de gesprekken met de
ouders plaats. U kunt zich op gebruikelijke
manier inschrijven.
Let op:
-De gesprekken vinden plaats via Google
Meet. Indien nodig worden de chromebooks
meegegeven.

Alternatieve datum kamp/musical
Vanwege het besluit dat er niet op
excursie/kamp mag worden gegaan in
april/mei zijn wij op zoek gegaan naar een
alternatieve datum. De alternatieve datum is
vastgesteld op ma 28/di 29/woe 30 juni. De
musical die gepland stond voor do 01 juli
wordt verplaatst naar woe 7 juli. Alhoewel we
natuurlijk heel blij zijn met de alternatieve
data, is dit natuurlijk GEEN garantie dat het
daadwerkelijk allemaal door kan gaan. We
weten natuurlijk niet hoe corona zich
ontwikkelt en we zullen uiteraard moeten
inspringen op hoe de situatie tegen die tijd is.
Alternatieve datum schoolreis
We hebben nog geen nieuwe datum voor de
schoolreisjes vast kunnen stellen. We zijn nog
op zoek naar de mogelijkheden.
Ik wens u een fijn Paasweekend toe.
Namens het team.
Met vriendelijke groet,
Leendert Kroes
Directeur
Paalunch en eieren zoeken.
De Paaslunch was een enorm succes. De
kinderen hebben in hun eigen groep lekker
gesmikkeld van bolletjes, beschuit en crackers
met verschillende soorten beleg. Ook konden
ze kiezen uit verschillende melkproducten of
ranja. En natuurlijk ontbrak het gekookt eitje
niet.
Aansluitend heeft groep 7/8 eieren verstopt.
Voor groep 1/2/3 op en rond het grote
schoolplein en voor groep 4/5/6 aan onze kant
van het park. Het was een geslaagde dag.
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Jarigen:
Aankomende woensdag is Sima uit groep 8
jarig. Zij wordt 13 jaar.
Alvaste en hele fijne dag Sima.

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.

