
Na de ‘herstart’ van 

11 mei, zijn we inmid-

dels allemaal gewend 

aan ‘het nieuwe nor-

maal’, waarbij ieder-

een zich netjes aan 

de  corona-regels 

houdt. Het halen en 

brengen van de kin-

deren gaat over het 

algemeen goed en 

ook in de school weet 

iedereen waar hij/zij 

aan toe is. De handen 

worden nog steeds 

vaak gewassen en in 

de klas wordt goed 

schoongemaakt. 

En zo zijn we alweer 

toegekomen aan de 

laatste schoolweken 

voor de zomervakan-

tie. Ondanks dat de 

geplande activiteiten 

niet of niet op de ge-

bruikelijke manier kun-

nen plaatsvinden, 

gaan we er toch nog 

een paar mooie we-

ken van maken. The-

ma Kunst, waarbij de 

leerlingen hun talen-

ten hebben kunnen 

laten zien, gaat lang-

zaam plaatsmaken 

voor thema Water. 

 

Ontwikkelingsperspec-

tieven 

Voor alle kinderen is er 

weer een Ontwikke-

lingsperspectief (OPP) 

gemaakt. Andere ja-

ren werden de ouders 

op school uitgeno-

digd om het OPP van 

hun kind te bespreken. 

Vanwege de corona-

maatregelen is het niet 

mogelijk dat de ouders 

dit gesprek op school 

met de leerkracht heb-

ben. Daarom worden de 

OPP’s op vrijdag 26 juni 

aan de kinderen mee 

naar huis gegeven, in 

tweevoud. Eén exem-

plaar is voor de ouders, 

het andere exemplaar 

moet, na het onderteke-

nen door de ouders, 

weer meegegeven wor-

den naar school, voor in 

het dossier van de leer-

ling. Tussen 29 juni en 10 

juli zullen de leerkrachten 

telefonisch het OPP met 

de ouders bespreken. U 

krijgt van de leerkracht 

van uw kind een datum 

en tijdstip waarop u ge-

beld wordt voor de be-

spreking. In het OPP 

staat ook in welke groep 

uw kind volgend school-

jaar zit. 

 

Eindfeest schoolverlaters 

Ook het eindfeest voor 

de bovenbouw zal er 

niet zo uit zien als voor-

gaande jaren. Vanwege 

de 1,5-meter-regel kun-

nen wij niet alle kinderen 

en familieleden uitnodi-

gen. Daarom is er beslo-

ten er een afscheidsfeest 

van te maken voor uit-

sluitend de schoolverla-

ters en hun ouders/

verzorgers. Van het perso-

neel zullen alleen diegenen 

aanwezig zijn die bij de 

eindgroep betrokken zijn. 

Ouders, schoolverlaters en 

aanwezig personeel zullen 

gezamenlijk eten voordat 

de afscheidsavond echt 

begint. Ondanks dat het 

niet zo’n groots festijn wordt 

als voorheen, worden de 

schoolverlaters na-

tuurlijk wel flink in het 

zonnetje gezet op 2 

en 9 juli!! 

 

 

Verrassing!! 

Op donderdag 16 juli komt 

er een ijskar op school, 

waar de kinderen allemaal 

een ijsje mogen halen. Na-

tuurlijk is er rekening gehou-

den met kinderen met een 

gluten– of lactose-allergie. 

We houden dit voor de kin-

deren nog even geheim! 

 

Nieuwe schooljaar  

In het schooljaar 2020/2021 

hopen we een frisse start te 

maken en weer zoveel mo-

gelijk de dingen te kunnen 

doen zoals we dat gewend 

waren, al zullen er vast nog 

een aantal coronamaatre-

gelen van kracht blijven. 

De Open Dag van de Jo-

han Cruyff Foundation in 

september mag helaas, 

vanwege het coronavirus, 

niet plaatsvinden in het 

Olympisch Stadion en is 

daarom afgelast. 
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Belangrijke data: 

 

26 juni 

OPP’s mee naar huis 

 

29 juni t/m 10 juli 

Evaluatie OPP’s 

 

2 juli en 9 juli 

Eindfeest schoolverla-

ters 

 

17 juli 

Laatste schooldag 

School uit om 12.15 

 

20 juli t/m 28 augustus 

Zomervakantie 

 

31 augustus 

Eerste schooldag van 

het nieuwe schooljaar 
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