
Schooljaar 2020/2021 

Even was de lente in 

zicht, maar inmiddels 

is het weer volop 

herfstweer. Veel kin-

deren worden verkou-

den en dat betekent 

thuisblijven. Heel ver-

velend, maar met het 

nog steeds aanwezi-

ge coronavirus kun-

nen wij geen risico 

nemen. Het is gelukkig 

nog niet nodig ge-

weest klassen naar 

huis te sturen. 

Thema beroepen is 

bijna ten einde en de 

komende tijd zal the-

ma Dieren en Bos 

steeds meer zichtbaar 

worden in school. En 

natuurlijk wordt Pasen 

niet vergeten! 

 

Personeel 

Een aantal perso-

neelsleden zijn in de 

voorjaarsvakantie ge-

test op corona. Vier 

van hen bleken posi-

tief getest en moesten 

thuis blijven tot zij 

klachtenvrij waren. 

Inmiddels zijn zij alle-

maal weer volledig of 

gedeeltelijk aan het 

werk. 

Meester Michel is op 

dit moment in quaran-

taine omdat zijn zoon 

getest moet worden 

op corona. Meester 

Rico staat zolang voor 

groep Pelikaan. 

Juf Estelle is nog aan het 

opbouwen wegens her-

stel na haar auto-

ongeluk. 

Juf Erna is geopereerd 

aan haar schouder en 

het herstel gaat lang-

zaam. Zij  is thuis aan het 

revalideren en zal in eer-

ste instantie haar werk-

zaamheden hervatten 

op het VSO als zij zover is. 

 

 

 

 

 

Zwemles 

Op onze school zullen de 

zwemlessen volgende 

week weer beginnen, 

dus op maandag 22 

maart en woensdag 24 

maart. 

 

Schoolreis 

Het is nog niet duidelijk 

wat in de loop van het 

schooljaar allemaal 

weer mogelijk zal zijn 

aan activiteiten. Daarom 

is er besloten om niet 

naar een pretpark of 

speelparadijs te gaan, 

maar school een doe– 

en speeldag te organise-

ren voor de kinderen.  

 

Leerlingenvervoer 

Op 27 maart begint de 

gemeente Den Haag 

met het versturen van de 

aanvraagformulieren voor 

het leerlingenvervoer. U 

krijgt dit thuis gestuurd. Van 

school ontvangt u de beno-

digde schoolverklaring. De-

ze zal eveneens rond 27 

maart aan uw kind worden 

mee gegeven. Door de hui-

dige omstandigheden zou 

het kunnen dat u de 

schoolverklaring iets later 

ontvangt. Wij doen ons best 

alles zo snel mogelijk in orde 

te krijgen voor alle leer-

lingen.  

 

Pasen 

Op woensdag 31 maart 

vieren wij Pasen op school. 

We beginnen met een 

paasontbijt in de klas en 

daarna worden er spelletjes 

gedaan en geknutseld. Na-

tuurlijk wordt de school ook 

voor die tijd al versierd met 

paasknutsels . Ook gaan de 

kinderen per klas reuzeneie-

ren versieren. Het winnende 

kunstwerk krijgt een Crea-

bokaal! 

 

Mobiele boerderij 

Op 15 april komt de mobie-

le boerderij weer bij ons op 

school. Helaas mogen er dit 

jaar geen ouders en men-

sen van buitenaf komen 

kijken, maar is de boerderij 

alleen toegankelijk voor de 

leerlingen en personeel van 

onze school. 
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Belangrijke data: 

 

29 maart 

Zomertijd gaat in 

 

31 maart 

Paasontbijt 

 

1 april 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

2 april 

Goede Vrijdag 

 

4 en 5 april 

Pasen 

 

10 april 

Duinenmars 

 

15 april 

Mobiele boerderij 

 

23 april 

Koningsspelen 
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