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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
We hopen dat alles goed met jullie gaat in deze bijzondere tijd. 
Wij zijn weer met halve groepen gestart. Ontzettend fijn om de meeste 
kinderen weer gezien te hebben. Eindelijk weer kinderen en geluiden in de 
school. Alles nog wel een tikkeltje anders....geen ouders op het schoolplein, het 
aantal volwassenen in de school beperken, proberen anderhalve meter afstand 
van de juf/ meester te houden, vaste plekken om met je eigen groep te spelen, 
verschillende ingangen, heel veel handen wassen etc....maar we kunnen elkaar 
weer live zien en spreken. Natuurlijk hopen wij dat we vanaf 1 juni weer geheel 
open mogen maar dat moeten we nog afwachten. Als het goed is, horen we 
hier volgende week meer over. In het protocol dat naar u gemaild is voor de 
meivakantie staat een planning voor week 20 en 21. Week 22 zal er hetzelfde 
uitzien als week 20, we tellen dus gewoon door. Dan gaan de kinderen uit 
cohort A op woensdag weer naar school.  Mochten we in week 23 geheel open 
mogen dan zien we gewoon alle kinderen weer en gaan we terug naar onze 
reguliere schooltijden. 
 
 
     Week 22: 25 t/m 29 mei  

  
 
 

 
 
 
  

Groep :  1  1/2  3  4/5  5/6  6/7  8  

maandag  A  A  A  A  A  A  A  

dinsdag  B  B  A  B  B  B  B  

woensdag  vrij  vrij  vrij  A  A  A  A  

donderdag  A  A  A  A  A  A  A  

vrijdag  B  B  vrij  B  B  B  B  

 
Nieuwsbrief 14 

14-05-2020 
 
    
           
 
             13-12-
2018 

Kalender  
 

18/05 
Kinderraad 

 
 

21/05 
Hemelvaartsdag 
Kinderen zijn vrij 

 
 

22/05 
Kinderen zijn vrij 

 
01/06 

Tweede 
Pinksterdag. 

Kinderen zijn vrij 
 
 

 



 

 

De jarigen 
 
Vr 15 mei  Jayla  groep 6/7 
Za 16 mei  Tristan  groep 8 
   Nadia  groep 5/6 
   Anouk  groep 5/6 
Za 23 mei  Ronin  groep 3 
Ma 25 mei  Alice  groep 6/7 
Wo 27 mei  Bregje  groep 4/5 
Do 28 mei  Gabrian groep 6/7 
 

Iedereen alvast een fijne verjaardag gewenst!  
 

 

 
Schoolfotograaf 
 
Gezien de huidige omstandigheden komt de schoolfotograaf dit schooljaar niet meer op 
school. Wij hebben nu een voorstel gedaan voor September (in het begin van het nieuwe 
schooljaar). Hier moeten we nog een bevestiging van krijgen. De datum zullen wij op de 
nieuwe schoolkalender plaatsen.  

 
 
 



 

 

Voormalig penningmeester 
 
Soms komt er nog weleens een vraag bij ons terecht hoe de stand van zaken is rondom de 
voormalig penningmeester. Helaas kunnen wij hier niets over zeggen, omdat deze zaak nog 
steeds loopt. Er is een rechtszaak geweest en daarna is hij in hoger beroep gegaan. Dit proces 
loopt nog. Er is een jurist betrokken bij de zaak en zo gauw er meer bekend wordt of er 
ontwikkelingen zijn rondom deze zaak dan hoort u het van ons. 
 
 


