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Geachte ouders/verzorgers, 

Iets later dan volgens de officiële planning, hierbij nieuwsbrief 17.  Dit heeft te ma-
ken met de hoeveelheid aan ‘extra’ nieuwsbrieven die er de afgelopen periode al 
verstuurd zijn in verband met de coronacrisis. 

 

Wat is het fijn om de kinderen weer op school te zien. Ondanks dat dit steeds in 
halve groepen gaat, loopt het goed. Op school zijn er natuurlijk de nodige aan-
passingen gedaan. Zo blijven de groepen in principe gescheiden van elkaar gedu-
rende de dag. Ook de pauzes vinden gescheiden plaats. Elke groep heeft een 
stuk plein toebedeeld gekregen en de pauzetijden zijn verspreid. 
We hebben de afgelopen twee weken  vooral geïnvesteerd in de onderlinge re-
laties en het welbevinden van onze kinderen. Daarvoor is veel ruimte in het les-
programma opgenomen.  

 

Gisteravond werd bekend dat de basisscholen weer geheel opengaan vanaf 8 
juni. Dit is nog onder voorbehoud, definitief neemt het kabinet het besluit in de 
week voor maandag 8 juni. 
Vooralsnog gaan wij er natuurlijk vanuit dat we de 8e juni weer helemaal kun-
nen opengaan. Dat zal nog wel met een aangepast ‘protocol’ zijn. Welke afspra-
ken er exact zullen zijn over bijvoorbeeld ouders/volwassenen in de school is 
nog onbekend. Er wordt op dit ogenblik door de PO-raad gewerkt aan een bijge-
steld protocol wat we in de loop van volgende week zullen ontvangen. Daarna 
zullen wij ons gaan beraden over de uitwerking op stichtings– en schoolniveau 
en u uiteraard vooraf weer informeren. Wordt vervolgd dus! 

 

Vakantierooster 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 17 

Agenda 

-Do. 21 mei en vr. 22 mei 
 -Hemelvaart (vrij) 
-Maandag 25 mei 
 -Weer naar school (A-groepen) 
-Dinsdag 26 mei 
 -Weer naar school (B-groepen) 
-Maandag 1 juni 
 -Tweede pinksterdag (vrij) 
Vrijdag 5 juni 
 -Nieuwsbrief 18 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-(onder voorbehoud: maandag 8 juni 
 -Alle leerlingen weer naar school. 
  
 
-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We spelen samen”. De week na de meiva-
kantie is dat: “We helpen elkaar” 
 
Bijlagen:   
-Geen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie 17-10-2020 t/m  
25-10-2020 

Kerstvakantie  19-12-2020 t/m  
03-01-2021 

Voorjaar 

(incl. Carnaval) 

13-02-2021 t/m 
21-02-2021 

Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag 

02-04-2021 en 
05-04-2021 

Meivakantie 

(incl. Koningsdag en Bevrijdings-
dag ) 

24-04-2021 t/m  
09-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 t/m 
14-05-2021 

2e Pinksterdag 24-05-2021 

Zomervakantie 24-07-2021 t/m  
05-09-2021 
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Corona, wat gaat nu in elk geval niet door of is verplaatst naar een andere datum? 
Normaal gesproken staan er in onze agenda’s natuurlijk allerlei  leuke en leerzame acti-
viteiten. Veel daarvan kan nu helaas geen doorgang vinden. In deze rubriek geven we de 
komende periode steeds aan wat er (met zekerheid) komt te vervallen. Voor de komen-
de periode zijn dit de volgende activiteiten: 
-Schoolreisje groep 7 
-Culturele uitjes juni 2020 
-Schoolkamp Ameland (ouders van de groepen 7-8 zijn hier over geïnformeerd, over een 
mogelijk aternatief wordt nagedacht) 

-Pleinfeest 2020 (dit wordt verplaatst naar 2021) 
-Schoolfotograaf (groepsfoto’s en portretfoto’s). NB: We zullen waar mogelijk wanneer 
we de kinderen weer allemaal op school mogen ontvangen vanaf 8 juni) nog wel zelf 
met eigen middelen een groepsfoto maken van elke groep. 

De afscheidsfoto van de groepen acht wordt nog wel genomen. De datum hiervoor is 
verzet naar woensdag 10 juni om 12.00u (Dit is nog wel onder voorbehoud, de foto-
graaf heeft nog geen definitief akkoord gegeven) 
-Theoretisch verkeersexamen groepen 7 is verplaatst naar donderdag 18 juni. Nadere 
informatie over het praktijkexamen is nog niet bekend. 
 

 

De rode loper gaat uit!  (periode van 16 mei tot en met 5-6-2020)  

Djuliën Grollé  start in onze peutergroep de komende periode! De rode loper en het 
warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van deze kinderen. 

 

Jax Gerritsen, Lenn van Winsen en Lenn te Witt starten bij ons op de basisschool.  
Wij wensen deze kinderen én hun ouders veel plezier toe bij ons op school. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn hemelvaartweekend! 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 

 

Jarigen 16-5-2020 t/m 5-6-2020 

Mei Jarigen Groep 

16 Lisa Lubbers 3 

18 Morris Rondon 4B 

19 Gwen Eeuwes  8 

19 Nick van Hummel  7/8 

20 Tara Bhola  3 

22 Aaliyah Bardoel 3 

25 Shanya Bhola  7/8 

27 
Shriya 
Awadhpersad 

1-2B 

29 David Davtian  3 

29 Kayleigh Nijman  6 

Jun Jarigen Groep 

1 Nick Aalders  3 

4 Geordi Willemsen  7 


