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Datum Activiteit 

29 maart Inhalen Cito’s zieke 
leerlingen 

31 maart Studiedag; leerlingen vrij 

1 april Paaslunch 

2 t/m 5 april Paasweekend 

 
Geachte ouders, verzorgers,   

De maand maart dendert voort. Aankomende 
week hebben we een korte schoolweek. En 

nee, dit keer niet vanwege code rood 😉. 
Donderdag a.s. hebben wij een paaslunch en 
worden er leuke activiteiten georganiseerd. 
Vrijdag 2 april zijn we natuurlijk vrij vanwege 
Goede Vrijdag om vervolgens te kunnen 
genieten van een lang Paasweekend. 
 
Deze week zijn meerdere personeelsleden 
getest. Gelukkig was voor hen, de leerlingen 
en voor u telkens de uitslag negatief. De vele 
testen leidden deze week ertoe dat we soms 
intern e.e.a. moesten oplossen om zo de 
groepen “bemenst” te houden. Dat is goed 
gelukt en ik ben er dan ook trots op dat we dit 
samen voor elkaar hebben gekregen!  
 
Vanwege het snottebellenbeleid blijft het 
natuurlijk lastig/vervelend voor u dat u uw 
kind thuis moet houden of dat uw kind naar 
huis gestuurd wordt met een 
verkoudheid/coronagerelateerde klachten, 
maar gezamenlijk hebben wij het wel voor 
elkaar gekregen dat er GEEN groepen (tot nu 
toe) naar huis zijn gestuurd, terwijl er in onze 
regio heel wat andere geluiden/berichten 
horen zijn van andere scholen. Daar zijn wij 
best trots op!  We gaan dit natuurlijk wel 
samen vol blijven houden! 
 
Graag uw aandacht voor een aantal 
praktische zaken: 
Op vrij 23 april vinden de Koningsspelen 
plaats. De Koningsspelen gaan dit jaar op een 
coronaproof manier door, d.w.z. er worden 
sportactiviteiten georganiseerd met de eigen 
groep. Er wordt niet gemixt/gesport met 
andere groepen/scholen. Nadere info over de 
organisatie krijgt u binnenkort. 

 
Vanwege de toename in het aantal 
besmettingen hebben de bestuurders van 
stichting Op Kop en Accrete besloten dat er 
t/m eind mei geen excursies of schoolkampen 
mogen plaatsvinden om zo het risico voor de 
scholen tot een minimum te kunnen 
beperken.  
 
Betekent dit besluit dat er definitief wordt 
afgezien van een schoolreis of kamp? 
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat wij in 
juni/juli wel een schoolreis/schoolkamp 
kunnen organiseren of wellicht een 
alternatieve versie van de schoolreis of het 
kamp, zodat we op een coronaproof manier er 
iets leuks van kunnen maken. Daarover kan ik 
u nu nog geen duidelijkheid geven. Wel gaan 
wij ons uiterste best doen om dit mogelijk te 
maken. 
  
Namens het team. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leendert Kroes 

Directeur 

 
Paaslunch: 
Donderdag 1 april (nee, het is geen grapje), 
willen wij graag gezellig met de kinderen een 
Paaslunch houden. Deze dag hoeven de 
kinderen dus geen eten en drinken mee voor 
de grote pauze. Wel fruit en drinken voor de 
10.00u pauze meegeven s.v.p. 
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Paaseieren Bingo 4V’s 
De V.V.V.V. organiseert dit jaar een 
paaseierenbingo. Op eerste en tweede 
paasdag (4 en 5 april) kun je wandelend, 
fietsend, steppend of met de auto met het 
hele gezin op zoek naar paaseieren in 
Vollenhove. Helaas dus niet zoals vanouds 
paaseieren zoeken met de paashazen, maar 
alsnog een gezellig coronaproof georganiseerd 
Pasen in een nét iets ander jasje. 

  
Hoe werkt het? 
Dit jaar hangen de paashazen 30 eieren op 
papier voor de ramen in Vollenhove. Je 
kunt een bingokaart downloaden en 
uitprinten (zie bijlage). Op deze kaart staan de 
te zoeken eieren afgebeeld. Als je een ei hebt 
gevonden dan kun je bij dat ei een nummer, 
dat bij dat betreffende ei hoort, noteren. Als 
je de kaart vol hebt mag je deze inleveren in 
de brievenbus van Kerkstraat 35. Vergeet 
hierbij niet je naam en telefoonnummer op 
het papier te zetten. Door mee te doen maak 
je kans op leuke prijzen met als hoofdprijs de 
Venose Corsopuzzel! Helpen jullie mee 
zoeken? 
 
Wij zorgen dat alle kinderen een bingokaart 
meekrijgen naar huis. 
 
Jarigen: 

- 
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