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Agenda 2021-2022

08-04-2021

12-04

Start Oudergesprekken

20-04

+ 21-04 Eindtoets groep 8

23-04
27-04

Koningsspelen & Juffen dag
(12.00 uur vrij)
Koningsdag vrij.

03-05

Start meivakantie (tot 14 mei)

24-05

Pinkstermaandag

25-05

Juf Lydia weer op school

27-05
31-05

Geen schoolreis, maar zo mogelijk een
alternatief
Leerlingenraad

23-06

Margedag, leerlingen vrij

01-07

Afscheid juf Anja & juf Bonnie

05-07

Afscheid groep 8

06-07

Musical

08-07

Laatste schooldag. 12.00 uur vrij.

Van de directie
Het gaat nu ineens heel snel met het
schooljaar. En wat voor een schooljaar!
Gelukkig hebben we nog geen groepen naar
huis moeten sturen voor quarantaine. Dat is te
danken aan ieders medewerking. Over de
negatieve test bij kinderen is nog wel eens
een vraag. Deze geldt alleen na een
thuisquarantaine van 5 dagen. Dat is nml. de
incubatietijd. Zie ook de beslisboom links
onder. Bij koorts, hoesten of loopneus blijft
het kind eerst thuis. Je kunt ook te vroeg
getest zijn, dus voor de besmettingsperiode.

schooltijd is er in de Dansschool voor ouders
gelegenheid om afscheid te nemen. Juf Bonnie
gaat na de zomervakantie een extra dag op CBS
De Akker werken. Daar werkt juf Bonnie nu ook
al. De nieuwe IB-er juf Rosita, is ook iemand met
veel ervaring en is ook IB-er op de school van de
nieuwe directeur Juf Albertha Hoekstra. U heeft
daarover in maart een brief ontvangen van onze
directeur bestuurder Alfred Vos. Hoe de
groepsverdeling er verder uit zal zien is nog in
bespreking.

Parro App
Misschien is het u opgevallen: in de Parro App
hebben we nu ook de mogelijkheid om de
agenda/activiteiten toe te voegen. Als u op het
item klikt leest u verdere informatie zoals bv.
tijden.

Met vriendelijke groet,

Agenda
Houdt u de agenda op de nieuwsbrief ook in
de gaten? Deze is alvast tot de zomervakantie
ingevuld, op grond van dat wat tot nu toe
mogelijk lijkt te zijn.
Juffendag
Misschien nog even een toelichting op de
‘Juffendag’. Op deze dag vieren de
leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag. Dat
doen ze in combinatie met activiteiten met een
aantal ‘Koningsspelen’. Dat ‘gezamenlijk’
betekent overigens niet alle kinderen door
elkaar, maar op dezelfde dag.
Alternatief schoolreis (OVB)
We gaan er niet van uit dat op 27 mei het
reguliere schoolreisje kan worden gehouden.
Het draaiboek van vorig jaar lag nog klaar.
Het team denkt na over een alternatief.
Ouders die destijds voor de schoolreis hebben
betaald hoeven zich geen zorgen te maken.
Onze administratieve kracht juf Mathilda heeft
dit nauwkeurig bijgehouden en dat geld staat
gereserveerd voor wanneer het wel kan.
Margedag
Op 23 juni is er een margedag voor het team
voor het bijwerken van de leerling-gegevens
en de overdracht. In die periode is er ook
ruimte voor een facultatief oudergesprek: dus
op verzoek van de leerkracht of van u als
ouder.
Afscheid
Op donderdag 1 juli is o.a. het afscheid van juf
Anja (directeur) en juf Bonnie (IB). Overdag is
er een programma voor de kinderen. Na

Anja Oosterhoff

