
Het schooljaar 

2019/2020 is alweer 

bijna ten einde. Een 

schooljaar dat ons 

nog lang bij zal blijven. 

Toch hebben we er 

met z’n allen, ondanks 

de verplichte sluiting 

van 16 maart tot 11 

mei, een mooi school-

jaar van gemaakt. De 

creativiteit van de 

leerkrachten en de 

kinderen werd aardig 

op de proef gesteld. 

De betrokkenheid van 

leerkrachten en ou-

ders was hartverwar-

mend. In de periode 

vanaf 11 mei is er hard 

gewerkt om de kin-

deren weer zoveel 

mogelijk te leren en 

alles weer zo normaal 

mogelijk te laten ver-

lopen. En ik denk dat 

we kunnen zeggen 

dat dat gelukt is! Ie-

dereen kan van een 

welverdiende zomer-

vakantie gaan genie-

ten.  

 

Eindfeest schoolverla-

ters 

Op 2 en 9 juli werden 

de kinderen die vol-

gend schooljaar naar 

het VSO gaan nog 

even in het zonnetje 

gezet. 2 juli was het 

mooi weer en kon het 

feestje op het school-

plein plaatsvinden, 9 

juli werd het verplaatst 

naar de Sterrenzaal. Er is 

gezamenlijk met de ou-

ders en kinderen gege-

ten en daarna werd er 

door de kinderen ge-

danst en gezongen en er 

was een fotopresentatie. 

Na het uitreiken van de 

diploma’s en cadeaus 

was het feest voorbij. Wij 

wensen de schoolverla-

ters heel veel plezier op 

het VSO! 

 

Vakantie 

Vrijdag om12.15 gaat de 

school uit (12.00 voor de 

kinderen die door de 

ouders worden opge-

haald) en dan begint de 

zomervakantie! Sommi-

ge mensen gaan op va-

kantie in eigen land, 

sommigen blijven thuis 

en anderen gaan toch 

iets verder weg. Als u 

naar een zgn. 

“risicogebied” reist in de 

vakantie, moeten vol-

wassenen bij thuiskomst 

2 weken in quarantaine. 

Dit geldt niet voor kin-

deren t/m 12 jaar. Wij 

verwachten alle kin-

deren op 31 augustus 

gezond en wel weer te-

rug op school. 

 

Afspraken m.b.t. corona 

Ook na de vakantie 

hebben we nog steeds 

te maken met corona-

maatregelen. Ouders 

mogen alleen in de 

school komen voor een 

specifieke afspraak. Het 

halen en brengen blijft 

voorlopig gaan zoals op dit 

moment. Taxi’s komen tus-

sen 8.30 en 8.45 op school, 

ouders die hun kinderen zelf 

brengen komen tussen 8.45 

en 9.00, behalve als zij daar 

een andere afspraak over 

hebben gemaakt met de 

directie. Vrijwilligers en sta-

giaires mogen wel weer in 

school komen na de zomer-

vakantie. Fijn, want zij zijn 

een grote hulp voor de 

leerkrachten. We blijven 

nog steeds de 1,5 meter 

afstand houden met perso-

neel onderling, dit zijn de 

landelijke richtlijnen. 

Vakantiepassen 

Bij deze nieuwsbrief worden 

ook de vakantiepassen 

weer uitgereikt. Van 18 juli 

t/m 30 augustus kunnen de 

kinderen weer terecht bij 

musea, restaurants, zwem-

baden en kunnen zij mee-

doen aan workshops en 

sportactiviteiten. Ook is er 

weer een leuke winactie en 

met drie stempels in de pas 

kunnen kinderen een gratis 

ijsje halen.  

Op www.vakantiepas.nl 

vindt u alles over eventuele 

wijzigingen en extra activi-

teiten die niet in de papie-

ren vakantiepas staan. 

  
Gym / Zwemmen 

Het rooster van de gym– en 

zwemlessen voor volgend 

schooljaar staan op de 

achterkant van deze 

nieuwsbrief.        
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Belangrijke data: 

 

16 juli 

IJskar op school 

 

17 juli 

Laatste schooldag 

School uit om 12.15 

 

20 juli t/m 28 augustus 

Zomervakantie 

 

31 augustus 

Eerste schooldag van 

het nieuwe schooljaar 

Uitreiking schoolkalen-

ders  

 

10 september 

Infomatieavond boven-

bouw 

 

14 september 

Studiedag 

Alle leerlingen vrij 

 

15 september 

Prinsjesdag 

Alle leerlingen vrij 

 

 

 

 

Wij wensen iedereen 

een fijne vakantie!! 

 

  VSO - EDB 

  

SO -  Heliotrooplaan 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vakantiepas.nl%2F&data=02%7C01%7CM.Straetemans%40inspecteurdevriesschool.nl%7C048956fee0494a66a68208d824387b16%7C40fbe344b1734929a23ff53737c31097%7C1%7C0%7C637299172311353680&sdata=exH2XoFH8

