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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Margedagen
Op 11 juni heeft groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. een margedag. De leerkrachten gebruiken deze dag voor
administratie.
Op 16 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. de jaarlijkse evaluatie en planningsdag. We zullen dan het
afgelopen schooljaar evalueren en het middagdeel zullen we besteden aan de plannen voor komend
schooljaar.

Corona nieuws
Hoewel er landelijk allemaal versoepelingen komen, blijven de corona maatregelen voor de scholen
op dit moment nog steeds hetzelfde. Dit voelt ook voor ons dubbel en tegenstrijdig, maar we
moeten gewoon nog even doorzetten met elkaar en ons houden aan de richtlijnen die wij
opgedragen krijgen.
Dit betekent dat we ook de schoolreisjes van groep 1 t/m 6 aan het aanpassen zijn naar de richtlijnen
die wel mogen. Hierover ontvangt u bericht via de leerkrachten. We zorgen er in ieder geval voor dat
elke groep een activiteit in de buurt heeft gehad dit schooljaar.
We hadden gehoopt dat we de laatste periode nog meer zouden mogen, maar dat is tot nu toe
helaas niet het geval. We blijven alles op de voet volgen.
Bron: website PO Raad
Nog geen versoepelingen in corona-richtlijnen primair onderwijs
03-06-2021
Coronavirus (COVID-19)
Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Het volgt
daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de huidige maatregel rond cohorten
nog niet los te laten. De PO-Raad had gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte hadden gekregen om
naar eigen wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 2
GGD
De GGD zal groep 2 leerlingen die in het jaar 2015 geboren zijn uitnodigen om op het
consultatiebureau te komen. Op woensdagmiddag 16 juni, dinsdagmiddag 22 juni en woensdag 23
juni. Het kan zijn dat dit ook onder schooltijd valt. Wanneer dit het geval is, verzoeken wij u dit even
door te geven aan Yda of Wendy, zodat zij weten dat uw zoon/dochter laten op schoolkomt of eerder
opgehaald wordt.

Mei en juni
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

07

08

09

10

11

12

13

18

19

20

Toetsweek CITO
14

Margedag groep
1 t/m 4
15

16

Jeanette afwezig Evaluatie en
planningsdag
Ivm studie
Kinderen vrij

17
Schoolreis groep
5/6 o.v.b.

Schoolactiviteit
groep 1/2
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

01

02

03

04

Oudergesprekken

oudergesprekken

oudergesprekken

06

07

08

09

10

11

05

Laatste
schooldag

