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18-3-2021
Oudergesprekken groepen 3 t/m 7, groep 8 facultatief:
Maandag a.s., 22-3-2021, kunt u zich vanaf 8.00 uur via
Parro aanmelden voor de ouder/kind-gesprekken n.a.v.
rapport 1. De gesprekken staan gepland op dinsdag 30 en
woensdag 31-3-2021. Op vrijdag 26-3-2021 sluit de
aanmelding om 17.00 uur.
Schoolvakanties 2021-2022:
vakantieweken
herfstvakantie
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
meivakantie*
zomervakantie

van
25-okt-21
27-dec-21
28-feb-22
2-mei-22
25-jul-22

tot
29-okt-21
7-jan-22
4-mrt-22
6-mei-22
2-sep-22

* De genoemde week van de meivakantie is definitief;
over de 2e week (voor of na de genoemde week) is er nog
geen definitief besluit genomen. Zodra dat bekend is
informeren we u. Net als over de nog te plannen
studiedagen waarop de kinderen vrij zijn.
Koningsspelen, vrije dag groepen 1-2 verplaatst:
Zoals eerder aangegeven gaan al onze groepen meedoen
aan de Koningsspelen op vrijdag 23 april 2021. Dat
betekent dat de groepen 1-2 die dag ook naar school
komen en hun vrije dag die week op maandag 19 april
2021 hebben.

Kalender:
Di

23-3

MR-vergadering

Do

25-3

Inspiratieavond
digitaal

Di

30-3

Rapportgesprekken
groepen 3 t/m 8

Wo

31-3

Rapportgesprekken
groepen 3 t/m 8

Do

1-4

Nieuwsbrief 19
verschijnt

Corona-afspraken:
Vooralsnog zetten we de huidige afspraken t.a.v. de Corona-maatregelen door. Het wachten is daarbij op
een nieuw protocol vanuit het ministerie. Mogelijk verschijnt dat na de persconferentie van dinsdag 23 maart
2021; mochten daar nieuwe afspraken uit voortkomen dan informeren we u opnieuw. Intern stellen we soms
wel wat afspraken bij om het voor kinderen en collegae werkbaar te houden.

Kledinginzamelingsbak…
De witte bak waarin we kleding/schoenen/textiel inzamelen en die naast de fietsenstalling aan de kant van de
brandweer staat, kan ook in Corona-tijd gevuld worden. Graag wel rekening houden met de drukte tijdens
onze begin- en eindtijden.

Waarnemend bestuurder Stichting BOOM:
Als bijlage stuur ik een brief mee van de Raad van Toezicht van onze Stichting BOOM. Hierin kunt u lezen
hoe de tijdelijke waarneming van de bestuursfunctie eruit gaat zien.

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

