
Schooljaar 2020/2021 

We hopen dat u alle-

maal een fijne meiva-

kantie heeft gehad, 

ondanks dat het weer 

niet echt meewerkte. 

De komende weken 

worden nog onder-

broken door een aan-

tal vrije dagen en 

daarna gaan we aan 

één stuk door richting 

de zomervakantie. 

Het nieuwe thema is 

verkeer en vervoer. 

Heel toepasselijk dat 

we de komende we-

ken de containers met 

fietsen weer op school 

hebben! 

 

Personeel 

In de vakantie is juf 

Sonja van de (groeps)

logopedie gevallen 

en heeft daarbij haar 

voet zwaar gekneusd. 

Zij moet enige tijd rust 

houden. 

Deze week is de nieu-

we logopediste, juf 

Mandy Alberts, be-

gonnen. Zij zal op dins-

dag en donderdag 

individuele logopedie 

gaan geven aan de 

kinderen die dit nodig 

hebben. Natuurlijk 

moet zij nog wegwijs 

gemaakt worden in 

school en zich inlezen 

in de overdrachts-

gegevens van de vori-

ge logopediste. Als er 

een rooster is ge-

maakt zal zij contact op-

nemen met de betref-

fende ouders voor een 

intake. 

 

Activiteiten 

De mobiele kinderboer-

derij die op 15 april op 

school was is weer een 

feestje geweest voor de 

kinderen. Ze kregen 

geen genoeg van alle 

dieren, die erg aaibaar 

en lief waren. Hopelijk 

kunnen volgend jaar de 

ouders en andere fami-

lieleden er ook weer bij 

zijn. 

Ook de Koningsspelen 

op vrijdag 23 april waren 

een groot succes. We 

hebben er met z’n allen 

een feestje van ge-

maakt. Het was een leu-

ke, sportieve dag met 

springkussens en 

sport&spel. Alle kinderen 

(en juffen en meesters) 

konden meedansen met 

het liedje Zij aan Zij. Dat 

hadden ze goed geoe-

fend in de klas en tijdens 

de gymles! 

De schoolreis van dit jaar 

gaat niet door in de 

vorm van een uitstapje. 

Het wordt een dag vol 

met leuke activiteiten op 

school. Dit zal zijn op 

maandag 31 mei, voor 

alle kinderen. Voor die 

tijd krijgt u via Social 

Schools nog een brief 

met alle informatie. 

Schoolmelk / schoolfruit 

De periode van de gratis 

levering van melk, yoghurt 

en karnemelk is afgelopen. 

Er zal dit schooljaar geen 

gratis zuivel meer verstrekt 

worden. 

Groente en fruit wordt nog 

wekelijks geleverd, tot het 

einde van deze maand. 

 

Vrije dagen 

In de lijst met belangrijke 

data hiernaast staan alle 

dagen genoemd dat de 

school gesloten is. Na de 

studiedag 25 mei zullen alle 

weken weer verlopen zoals 

gebruikelijk tot aan de zo-

mervakantie. 

 

Leerlingenvervoer 

Als het goed is heeft ieder-

een die gebruik maakt van 

leerlingenvervoer het ad-

vies van school ontvangen 

en de aanvraag ingediend 

bij de gemeente. 
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Belangrijke data: 

 

12/13/14 mei 

Suikerfeest 

 

13 mei 

Hemelvaartsdag 

Alle kinderen vrij 

 

14 mei 

School gesloten 

Alle kinderen vrij 

 

23 en 24 mei 

Pinksteren 

School gesloten 

 

25 mei 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

31 mei 

Schoolreisactiviteiten 
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