Nummer 12 , 2 juli 2020

Beste ouders,
Vandaag is de laatste schooldag van dit bijzondere schooljaar. De kinderen en de leerkrachten
hebben samen de klassen opgeruimd, de tafels staan aan één kant van het lokaal zodat de vloeren in
de was gezet kunnen worden en alle planten staan weer in de binnentuin of zijn mee naar huis
genomen.
Van buitenaf lijkt alles misschien weer te gaan zoals het altijd ging, maar binnen zijn wij ons nog
bewust van de consequenties van het Coronavirus. Zo hebben wij het afscheid van groep 8 anders
ingevuld. Een lipdub (een videoclip die playbacken en audio dubbing combineert) en een echt
glitterdiner op het schoolplein kwamen in plaats van de musical. Zo konden de kinderen toch
nog schitteren en met elkaar hun basisschooltijd afsluiten.
Voor zover nu bekend is het ook na de vakantie de bedoeling dat ouders nog buiten blijven bij het
halen en brengen. We houden de verlengde inloop- en ophaaltijd voorlopig nog aan. Gelukkig zijn er
wel een paar versoepelingen. Zo mogen we na de zomer op afspraak weer oudergesprekken voeren
in de school. Hier zijn we blij mee, want elkaar live zien zorgt voor een beter contact. Ook de
overblijf zal weer normaal plaatsvinden in de klas tussen 12.00 en 13.00 uur, en een aantal
naschoolse activiteiten gaan weer van start.
Morgen is er een studiedag en zijn de kinderen vrij. Samen met het team kijken wij terug op het
afgelopen jaar en sluiten wij af met een leuke activiteit waarin wij iedereen in het zonnetje zetten.
Ik wens u en de kinderen een hele fijne ontspannen zomer, pas goed op elkaar en blijf gezond!
We zien elkaar weer 17 augustus.

Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Belangrijke data & afspraken
Studiedag
Alle kinderen vrij
Zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus
Zomervakantie
Maandag 17 augustus
1ste schooldag
Woensdag 19 augustus
Schone hoofden dag
Aanvang 08.45 uur
Woensdag 26 augustus
OR vergadering
Aanvang 09.00 uur
Maandag 31 augustus
Klassenavond OB en BB
Aanvang 19.30 uur
Maandag 31 augustus
Klassenavond MB
Aanvang 20.30 uur
Vrijdag 4 september
Informatieochtend 2- en 3 jarigen
Vrijdag 3 juli

Naschoolse activiteiten
In de bijlage vindt u een overzicht van de naschoolse activiteiten die worden aangeboden de eerste
periode van het volgend schooljaar. Inschrijven verloopt via de aanbieder.
Vragen over lessen die gemist zijn vanwege Corona ook graag bij de aanbieder neerleggen.

Jaarplanner en bijlage schoolgids 2020-2021
In de bijlage de jaarplanner van 2020-2021. Wij raden u aan regelmatig de kalender op de website te
bekijken in verband met eventuele wijzigingen. Tevens de bijlage van de schoolgids 2020-2021.

