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Belangrijke data:
● maandag 24 mei 2e Pinksterdag alle leerlingen vrij
● dinsdag 25 mei studiedag alle leerlingen vrij
● vrijdag 28 mei gezellige middag alle leerlingen
● woensdag 23 juni studiemiddag alle leerlingen om 12.00 uur uit

Belangrijk om te weten:
Corona
Er zijn op dit moment geen nieuwe aanvulling rondom Corona. Onderstaande stukje stond
ook in de Zilvermail van maart.
We blijven handen wassen en in groepen werken. Bij het buiten spelen heeft elke groep zijn eigen kant om
mee te spelen. Zo worden de groepen onderling niet gemixt en werken we in cohorten (bubbels).
Het blijft belangrijk om thuis te blijven bij klachten die horen bij COVID-19, zoals (neus)verkouden, keelpijn
en hoesten. Wilt u thuis goed afwegen of uw kind naar school mag komen? Mochten de klachten op school
ontstaan, dan bellen we u om uw zoon/dochter op te halen. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij
weer naar school komen. Uw kind mag ook naar school komen bij een afgenomen test met een negatieve
uitslag. Als de (milde) klachten langer dan een week aanhouden, mag het kind ook naar school. Dit gaat
altijd in overleg met Addy of Femke.

Schoolfruit stopt
Twintig weken lang hebben we kunnen genieten van verschillende soorten groente en fruit. Helaas
is het einde weer in zicht. Het schoolfruit stopt per 31 mei. Deze week en volgende week is er nog
schoolfruit. Vanaf maandag 31 mei moeten de kinderen zelf weer iets meenemen voor de pauze
van 10.00 uur.

Schoolreisje gaat niet door
Ondanks de landelijke versoepelingen kunnen wij als school nog geen buitenschoolse activiteiten
organiseren met grote groepen of groepen door elkaar. Met alle scholen binnen de stichting is
afgesproken alle uitjes gepland voor 9 juni te annuleren.
Op school gaan we zorgen dat kinderen een leuke middag hebben met wat lekkers. Meer
informatie krijgt u via de leerkracht.

Zomerfeest woensdag 14 juli
Elk jaar sluiten we het schooljaar met een feest af. Omdat het onduidelijk is wat er dit jaar wel/niet
mag in juli, hebben we besloten het zomerfeest alleen met de kinderen te vieren. De MR en OR
hebben hiermee ingestemd.
Op woensdag 14 juli sluiten we het schooljaar gezellig af met de kinderen van groep 1 ™ 7. Dit
gebeurt onder schooltijd. Op donderdag 15 juli ruimen we in de groepen alles om en kan om 14.15
uur de zomervakantie beginnen. Begin juli volgt er meer informatie.
Voor groep 8 is dit de laatste dag. Zij hebben een eigen programma tot 11.00 uur. Daarna start hun
vakantie.
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