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21 EN 22 MEI

Hemelvaartweekend, kinderen vrij

25 MEI-5 JUNI

Voortgang onderwijs in 2 groepen

1 JUNI

Pinksteren, kinderen vrij

2 JUNI

Studiedag, kinderen vrij

4 JUNI

Schoolfotograaf

15 JUNI

Portret mee en facultatieve
gesprekken

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S)
De afgelopen week hebben we de meeste kinderen
weer op school kunnen zien, fijn dat die momenten er
nog meer zullen zijn de komende periode. Er is hard
gewerkt thuis en in de groepen. Kinderen verzamelen al
spullen waar ze trots op zijn voor in hun portret. Ook de
kinderen die onverhoopt nog niet op school kunnen
komen worden digitaal in de groep betrokken. Dat
hebben we er al van geleerd!
In de persconferentie van gisteravond heeft het kabinet
aangegeven dat de scholen en de BSO volledig open
mogen vanaf 8 juni, onder voorwaarde dat de komende
twee weken blijkt dat dat ook echt veilig is.

We houden natuurlijk nog steeds de richtlijnen van de
RIVM aan. Zo blijven we vragen om kinderen met
verkoudheidsklachten thuis te houden. Ook moeten
kinderen met gezinsleden die benauwd zijn of koorts
hebben, thuis blijven. De overige maatregelen met
betrekking tot het afstand houden van elkaar en
algemene hygiënemaatregelen blijven we handhaven.
En verder? De Minister President heeft aangegeven dat
de onderwijspartijen over de precieze invulling van het
weer volledig open gaan, afspraken met elkaar moeten
maken. We zullen deze afspraken afwachten. We
verwachten dat we jullie eind volgende week verder
kunnen informeren over eventuele aanvullende
maatregelen en bijzonderheden.
Als laatste voor nu nogmaals een hartelijk dank voor de
inzet en flexibiliteit van een ieder in deze bijzondere
periode. We gaan met elkaar voor een goede
afsluitende periode van dit schooljaar!
MR
Woensdagavond, vanavond, komt de MR bijeen en
wordt over de maatregelen voor de komende tijd
gesproken.

SCHOOLFOTOGRAAF 4 JUNI
Op donderdag 4 juni komt de schoolfotograaf naar
school voor het maken van individuele foto’s van de
kinderen. Ook worden er foto’s gemaakt met broers en
zussen die op school zitten. Er worden dit jaar geen
groepsfoto’s en foto’s gemaakt met broers en zussen
die niet op school zitten: we gaan zorgvuldig met de
afspraken om en het is organisatorisch niet goed en
veilig te regelen.
SCHOOLREIS
De geplande schoolreisjes dit schooljaar voor onder- en
middenbouw gaan niet door. De geldende maatregelen
bieden geen ruimte om de schoolreisjes door te laten
gaan. Het vervoer, de begeleiding en bestemming zijn
niet verantwoord te organiseren. We bezinnen ons op
een mogelijk alternatief. Zo ook voor het sterrenfeest
en het afscheid groep 8. We houden u op de hoogte.

VACATURE VOOR CONCIËRGE
Voor komend schooljaar zijn we voor de locatie
Voorstad op zoek naar een conciërge voor 20 uur in de
week. In de bijlage treft u de vacature.

WISSELOCHTEND WORDT UITGEBREID
Op de jaarkalender staat op donderdag 25 juni
wisselochtend. Dit is het moment dat de kinderen
elkaar in de stamgroep van volgend jaar tegen komen:
sommige kinderen blijven in hun stamgroep maar
‘schuiven’ door van jongste naar middelste, of van
middelste naar oudste. Andere kinderen vliegen een
bouw verder: van onder- naar middenbouw of van
midden- naar bovenbouw.
We hebben ervaren dat de wisselochtend te kort is en
daarom besloten om dit kennismakingsmoment uit te
breiden naar 2 wisseldagen: donderdag 25 juni en
dinsdag 30 juni. Die dagen gaan de kinderen spelen,
werken, praten en vieren in hun nieuwe stamgroep.
De oudsten (groep 8) hebben een ander programma dat
komende week toegelicht wordt.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2019-2020
Hemelvaart 21 mei
Pinksteren 1 juni
Zomervakantie 6 juli-14 augustus 2020
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan
vakanties:
Vrijdag 22 mei
Dinsdag 2 juni
Vrijdag 3 juli

