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PASEN (tja…onder voorbehoud)

Voor we het weten is het al Pasen. Dit jaar willen we dit ook weer 
feestelijk vieren met een Paasontbijt. En wel op donderdag 9 april, om 
08.30 uur, in de eigen klas.
Op maandag 6 april komen er lijsten op (of bij) de deur van de klassen te 
hangen. Op deze lijsten kunt u opschrijven wat voor lekkers (drinken 
en/of eten) uw kind meebrengt.
We zetten er ook standaarddingen op, zoals bv. een pak melk, een heel 
brood of een pak crackers. Ook zetten we het op de lijst als er kinderen 
in de klas zijn met een allergie. Ieder kind brengt
zelf een (plastic) bord, beker en bestek mee
van thuis. Deze dag hoeven de kinderen
geen fruit mee te brengen. Wel graag
gewoon 2x drinken en brood.

Groetjes van de Paascommissie

Wat een vreemde situatie. Op school rondlopen met behoorlijk 
wat collega’s maar we missen het belangrijkste: de kinderen! 
We zien collega’s druk in de weer met het regelen van setjes 
(t)huiswerk voor de komende 3 weken, samen overleggen 
daarover, wachtrijen voor het kopieerapparaat, nadenken over 
de vraag “Wat doen we met de kinderen die we op moeten (en 
graag willen hoor…) vangen”? - en het vooral lastig vinden hoe 
om te gaan met deze situatie.

We maken er het beste van; de bereidheid is groot om samen
te zorgen voor een zo-goed-als-mogelijk onderwijsaanbod voor 
thuis de komen de periode. We hopen vooralsnog jullie op 
6-4-2020 weer te kunnen ontmoeten op school.

Veel succes en groeten namens alle collega’s.

Kangoeroewedstrijd
geannuleerd
Op donderdag 19 maart stond de Kangoeroe-
wedstrijd van 2020 gepland. Echter omdat de
school gesloten is, zal de wedstrijd vooralsnog
worden uitgesteld. Zodra meer bekend wordt over
het wel/niet doorgaan van de Kangoeroewedstrijd 2020 en het even- 
tuele hoe en wanneer dit zal gebeuren, verschijnt dat in een volgend 
bericht.

CORONA UPDATECORONA UPDATE

Schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie Ma 19-10-2020 t/m vrij 23-10-2020

Kerstvakantie Ma 21-12-2020 t/m vrij 1-1-2021

Voorjaarsvakantie Ma 15-2-2021 t/m vrij 19-2-2021

2e Paasdag Ma 5-4-2021

Koningsdag Din 27-4-2021

Meivakantie (incl. Hemelvaart)

  Ma 3-5-2021 t/m vr 14-5-2021

2e Pinksterdag Ma 24-5-2021

Zomervakantie Ma 26-7-2021 t/m vr 3-9-2021

Studiedagen zijn nu nog niet gepland; zodra dat duidelijk
is informeren we u opnieuw.


