
 

 

 

          
 
Nieuwsbrief woensdag 2 juni  
 

Vanaf volgende week gaat de schoolweek er alweer bijna uitzien als voor de 

corona-crisis. Alle kinderen zijn weer 5 dagen per week welkom op school. 

Helaas geldt dit nog niet voor groep 1-2, zij zijn op vrijdag vrij ivm de afwezigheid 

van juf Ria. De schooltijden zijn ook weer “normaal” en dat betekent dat de 

schooldag eindigt om 15:15 uur. De vaste overblijf-medewerkers zijn gelukkig 

weer welkom in de school en dus kunt uw kind weer overblijven. Nu de school 

zijn reguliere schooltijden weer hanteert, is ook de noodopvang komen te vervallen. 

Zo sluiten we het schooljaar toch weer een beetje in “oude stijl”  af. En nu nog 

hopen dat u, en ik, straks ook weer op vakantie mogen!  

 

Als uw kind verkouden is, verhoging heeft, hoest of niest, blijft uw kind thuis. 

Handen wassen en zoveel mogelijk afstand houden blijft het advies. Hoe beter 

we ons hieraan houden, hoe eerder de versoepelingen zullen plaatsvinden. 

We rekenen op uw medewerking. 

 

Vakleerkracht gym 

Volgend schooljaar hebben alle groep 1 keer per week les van een 

vakleerkrcht gymnastiek. Caroline Welboren is al een aantal jaar werkzaam bij 

ons bestuur, ISOB, en zal komend schooljaar iedere maandagochtend bij ons 

op school zijn. Zij geeft dan aan alle groepen een les met de toestellen. De eigen 

leerkracht geeft wekelijks nog een tweede les les gymnastiek, gericht op het (bal) 

spel.  

 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 10 juni komt de schoolfotograaf naar school! Vanwege de 

coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk op de foto te gaan met broertjes en 

zusjes die (nog) niet bij ons op school zitten. Ook mag u als ouder de school helaas 
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niet in. Foto’s met familieleden of broers/zussen in andere klassen kunnen natuurlijk 

wel genomen worden. Dus: haren in de krul of in de gel, strak in het pak of in een 

prachtige jurk… 

 

Belangrijke data 

Woensdag 3 juni    laatste dag voor de klas juf Marinda 

Donderdag 4 juni    start vervanging juf Marinda door juf 

Melanie 

Woensdag 10 juni    schoolfotograaf 

Dinsdag 16 juni en donderdag 18 juni doorschuifmiddag 

Woensdag 24 juni    juffendag 

Vrijdag 3 juli     laatste schooldag, school uit om 12:15 

uur 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team,  

Edith Hoegen 

 

 
 

 

 


