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Agenda 2021-2022

22-04-2021

27-04

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
Zoals u weet is dit mijn laatste schooljaar en
daarmee ook meteen eentje die je niet snel
zult vergeten. Op dit moment is de grootste
zorg hoe we ondanks alle beperkingen een zo
stabiel mogelijke schoolomgeving kunnen
creëren. Voor de groepen 5-6 geldt dat vanaf
volgende week juf Coosje op een andere
school gaat werken. Juf Coosje kon daar een
benoeming krijgen tot de zomervakantie,
terwijl ze op In de Kring na het
Pinksterweekend zou stoppen. Juf Marloes is
weer voldoende hersteld om met juf Lydia
vanaf 25 mei de verantwoordelijkheid voor
groep 5-6 te nemen. Dat was ook het eerste
plan. Juf Christine blijft tot de zomervakantie
de duo-collega van juf Jessica in 3-4. De
ouders van groep 5-6 zijn in een aparte brief
hierover geïnformeerd.
Mobiele telefoons
Het is er een beetje ingeslopen. Sommige
kinderen in de bovenbouw namen hun mobiele
telefoon mee naar school. Dat zou misschien
moeten kunnen, ware het niet dat er toch
misbruik van wordt gemaakt. Om te
voorkomen dat er foto’s worden gemaakt die
gedeeld kunnen worden op internet of de app,
is het gebruiken van een mobile telefoon op
school niet toegestaan! We willen daarmee
problemen voorkomen. Telefoons die worden
gezien, worden ingenomen en kunnen na de
schooldag teruggevraagd worden. Daar waar
toch een telefoon verkeerd wordt gebruikt,
zullen we de ouders vragen de telefoon op te
komen halen.
Stepjes
Wat er ook insluipt, is het gebruik van stepjes
op een niet-wieltjes dag. Natuurlijk mag
iedereen zelf weten hoe hij/zij naar school
gaat, maar al die steps kunnen niet in school
of bij de ingang hoofdingang geparkeerd
worden. Ze zullen dus op eigen risico, ergens
buiten gestald moeten worden!
Koningsspelen
Vrijdag is het dus Koningsspelen en een soort
van juffen-meesterdag. De kinderen die dat
willen mogen verkleed op school komen. Voor
de kleine pauze kunnen de kinderen de
gebruikelijke pauzehap mee nemen. Op school
is dan nog een extra traktatie en drinken.
De kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
Koningsdag
Volgende week dinsdag zijn de scholen
gesloten i.v.m. Koningsdag.

Meivakantie
De school is van 3 t/m 14 mei gesloten wegens
de meivakantie.
Met vriendelijke groet,

Anja Oosterhoff

