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Nummer 32,  29e jaargang,                                       5 t/m 11 juni 2020  
  

11 juni  Meester Jeroen en juf Dorien afwezig i.v.m. studiedag 

15 juni Geen studiedag, gewoon school 

Tot 
zomervakantie 

Geen geplande kalender activiteiten 

  
Volgende week 
Vanaf volgende week komen alle kinderen weer naar school en werken we weer in hoofdlijnen volgens 
het gewone rooster. Dat houdt in dat de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot +/- 14.00 uur 
duurt en de woensdagmiddag tot 12.30 uur.  
 
Schoolkamp en schoolreis   
Nu vanwege de coronacrisis de schoolreisjes en het kamp voor groep 7 en 8 niet doorgaat, stelt de 
Ouderraad voor om de gelden die zijn ontvangen voor de schoolreizen in beheer te houden tot 
volgend jaar. Uitzondering hierop betreft het betaalde kampgeld voor groep 8. Deze kinderen gaan 
volgende maand van school en zullen helaas geen kamp meer hebben. Aan hen zal het kampgeld 
worden terugbetaald evenals aan de kinderen die om andere redenen van school gaan. De 
terugbetaling zal voor eind juni hebben plaatsgevonden.  
Voor de kinderen die nu in groep 6 zitten en volgend jaar in groep 7 op schoolkamp gaan, zal in januari 
2021 nog een aanvullende nota voor het kampgeld volgen.  
 
Rapporten 
Er wordt op dit moment veel informatie met u gedeeld. Soms gebeurt het dan dat er net iets niet 
helemaal klopt. In de nieuwsbrief over de rapporten stond dat groep 1 leerlingen geen rapport mee 
zouden krijgen. Dit klopt niet helemaal. De kinderen van groep 1, die na de zomervakantie naar groep 
2 gaan, krijgen wel een rapport mee. De kinderen die nog maar net op school zijn en in groep 1 blijven, 
krijgen geen rapport mee.  
 
Reminder 
-Op 15 juni komt de studiedag te vervallen. Alle kinderen komen naar school. 
-Wij zijn voornemens om met alle ouders voor de zomervakantie telefonische oudergesprekken te 
voeren. Bijzonderheden en opmerkingen vanuit deze oudergesprekken zullen gedeeld worden met de 
leerkracht van het nieuwe schooljaar. Op deze manier gaan wij ervan uit dat we dit schooljaar goed 
kunnen afronden.  
  
Doordraaiuurtje 
Het gebruikelijke doordraaien van de klassen is gepland op donderdag 2 juli. Dit is de één na laatste 
dag voor de zomervakantie. Dit jaar gaan niet de leerlingen naar de nieuwe klas, maar zullen de 
nieuwe leerkrachten bij de kinderen in de klas komen om alvast kennis te maken.  
  
Pleinwerkzaamheden 
Zoals u allen wellicht gezien heeft, wordt er op dit moment hard gewerkt aan het schoolplein. Bij de 
rode en blauwe ingang zal er een inloopmat geplaatst gaan worden. Daarmee hopen we dan de school 
wat schoner te kunnen houden.  
 


