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 25 juni 2021  Agenda  
 Nummer 37  maandag 28 juni - 

   dinsdag 29 juni - 
   woensdag 30 juni  Zomerfeest  
   donderdag 1 juli - 
   

vrijdag 2 juli 
Studiedag team, alle kinderen zijn vandaag vrij! 
Nieuwsbrief nr. 38 

     

 Jarigen deze week:  Maandag 28 juni Lisa Duivenvoorde   groep 7 
Juf Jenny 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 
Versoepelingen 
Naar aanleiding van de versoepelingen die het kabinet aangekondigd heeft, is er vanuit 
de PO-raad een nieuw protocol voor het basisonderwijs vastgesteld. Daar wordt vooral 
geadviseerd om te doen wat kan, maar vooral de veiligheid van iedereen voorop te 
blijven stellen.  
Omdat er nog drie weken school zijn, hebben wij afgesproken om vooral de regels te 
hanteren, zoals we ze hebben vastgesteld. Het wegbrengen en ophalen van de kinderen 
blijven we op dezelfde wijze vorm geven. De kinderen hoeven niet meer in aparte 
groepen te blijven, maar we willen de groepen zo min mogelijk mixen.  
Het beleid rondom verkoudheidsklachten blijft bestaan. Kinderen die keelpijn hebben 
of snotterig zijn blijven thuis. Het is goed om te beseffen, dat wanneer er een positief 
geteste leerling of leerkracht is, de quarantaine-regels blijven bestaan. Laten we met 
elkaar zorgen voor een goede afsluiting van dit schooljaar. 
U wordt in de laatste week van de zomervakantie geïnformeerd over hoe we het 
nieuwe schooljaar zullen starten. Dan zal er meer duidelijk zijn over wat wel en wat niet 
kan. 
 



 

 
Zomerfeest 
Het is voor iedereen een bijzonder schooljaar geweest. Om dit op een leuke manier met 
elkaar af te sluiten, hebben we samen met de ouderraad een Zomerfeest 
georganiseerd!  
Dit zal woensdag 30 juni zijn. De kinderen hoeven deze dag géén eten en drinken mee 
te nemen naar school, dat wordt allemaal geregeld! Ze krijgen in ieder geval een ijsje en 
patat. Mocht uw kind allergisch zijn (voor iets wat in schepijs zit en wat nog niet op 
school bekend is), wilt u dat dan laten weten aan de leerkracht? Mocht uw kind echt 
geen patat lusten, dan kunt u brood meegeven. 
We gaan er een gezellige dag van maken met allerlei verschillende spelletjes. 
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x - 

vrijdag x x 
 

    
 Gezocht voor in 

groep 6: 
 Duckies en Tina’s 

Onze Donald Ducks en Tina’s zijn inmiddels 
echt wel verouderd en aan vervanging toe.  
 
Wie heeft er thuis nog een stapeltje oude 
tijdschriftjes liggen die niet meer gelezen 
worden?  
 
Groep 6 zou hier erg blij mee zijn!  
 

    
 Actie prentenboek  Geef een prentenboek cadeau 

 
De leesbevorderingscampagne “Geef een 
prentenboek cadeau!” is afgelopen vrijdag 
van start gegaan. Geef een 
prentenboekboek cadeau heeft als doel 
om alle kinderen in Nederland en 
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de 
mooiste boeken. Centraal staat dit jaar het 
prentenboek “Max en de Maximonsters” 
geschreven door Maurice Sendak. 
 

 Bibliotheek  Mathilde leest… 
 
In de bijlage vindt u de flyer van de bibliotheek met informatie over nieuwe boeken. 
 
 



 


