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 9 juli 2020  Agenda  
 Nummer 39  maandag 13 juli Musical groep 8 

   dinsdag 14 juli Afscheidavond groep 8 
   woensdag 15 juli Uitzwaaien groep 8 
   donderdag 16 juli  
   

vrijdag 17 juli 
Vakantie start om 12.00 uur 
Nieuwsbrief nr. 40 

     

 Jarigen deze week:  Zondag 12 juli Bitab Amanuel Hadege      groep 4 

   Woensdag 15 juli Fien Straathof                      groep 1-2B 

    
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
Laatste loodjes 
Nog een weekje en dan zit dit schooljaar er weer op. De beide groepen 8 zijn de musical 
voor de kinderen van school aan het opvoeren en dan vanavond of begin volgende 
week voor de ouders. Toch fijn dat dit uiteindelijk (natuurlijk wel aangepast) kan. 
De rapportfolio’s zijn mee naar huis gegaan en de komende week nemen we afscheid 
van meester Harry, juf Mieke en juf Natalie. 
Studiedagen schooljaar 2020-2021 
De studiedagen en andere vrije momenten voor volgend schooljaar: 

• Donderdag 17 september 2020 (studiedag) 

• Maandag 26 oktober 2020 (studiedag) 

• Vrijdag 18 december 2020 is de school om 12.00 uur uit! 

• Vrijdag 19 februari 2021 (studiedag) 

• Dinsdag 6 april 2021 (studiedag) 

• Vrijdag 2 juli 2021 (studiedag) 

• Vrijdag 16 juli 2021 is de school om 12.00 uur uit! 



 Corona-
maatregelen na de 
vakantie 

 Er is nog geen duidelijkheid of en hoe de maatregelen i.v.m. het Corona-virus gaan 
veranderen in de vakantie. En om duidelijkheid te geven voor de eerste dagen/weken 
na de vakantie, hanteren we de afspraken die we de afgelopen weken hebben gebruikt.  
 
Schooltijden, brengen en halen en ouders  
• We blijven een ruimere inlooptijd hanteren: van 08.20 tot 08.45 uur. Om 08.45 uur 
starten de lessen, dus dan moeten alle kinderen op school zijn.  
• Ouders mogen niet op het plein of in de school komen. Dat betekent dat alle ouders 
achter de gele lijnen blijven, dit geldt ook bij slecht weer. De kleuters worden door de 
juffen opgevangen bij de hoofdingang bij het grasveld en in de klassen. 
• In samenspraak met de Elckerlyc hebben we besloten dat de leerlingen van de 
groepen 4 en 5 niet via de Watergang het schoolplein op gaan, maar via de Vlet. Wilt u 
hier alert op zijn?  
• Het halen en brengen zal op dezelfde manier als de afgelopen weken worden 
georganiseerd. Dit geldt ook voor de voor- en naschoolse opvang. De kinderen worden 
opgehaald en weggebracht.  
 
Kinderen 
• Geef uw (jonge) kinderen kleding aan, die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan 
worden en kan worden 'vastgemaakt'.  
• Geef uw kinderen eten en drinken mee dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' 
(geen lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit).  
• De jassen worden opgehangen in de gang. Om geen extra loopmomenten te creëren 
worden de tassen meegenomen in de klas.  
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag x - 
 

    
 VakantieBieb  VakantieBieb  

  
Beleef een zomer vol verhalen met de VakantieBieb.   
E-books en luisterboeken voor iedereen, ook voor niet-leden!   
U kunt een app downloaden, deze is beschikbaar tot en met 31 
augustus  
 

    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


