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Algemeen
Wat een gezellig Paasontbijt hebben de kinderen gehad op 1 april. Ik wil de ouderraad en de
betrokken teamleden bedanken voor hun inzet.
Deze week hadden wij voor het eerst een groep in quarantaine. Gelukkig is het meegevallen met het
aantal besmettingen en kan de groep volgende week weer volop op school aan de slag.
De komende periode blijft het belangrijk om alert te blijven op klachten bij u zelf en uw kinderen.
Traktaties
Wij begrijpen dat het in deze tijd lastig is om gezond te trakteren nu alleen door de fabriek
voorverpakte traktaties zijn toegestaan. Wij willen u er echter wel op wijzen dat het echt niet een
heel grote traktatie hoeft te zijn. Steeds vaker zien we hele tassen met traktaties voorbij komen, heel
lief bedoeld allemaal, maar wat veel van het goede.
Bijlage
In de bijlage vindt u een flyer over de muziekweek en een flyer over meidenvoetbal.
Koningsspelen
Zoals u weet gaan de Koningsspelen zoals zij oorspronkelijk waren gepland niet door. Als alternatief
hebben juf Suzanne en juf Mandy een spel bedacht wat alle groepen gedurende de dag een keer op
het plein gaan spelen. Daarnaast krijgen de kinderen van de stichting die achter de koningsspelen zit
een aardigheidje. Hopelijk is het aardigheidje op tijd binnen, dat is altijd spannend.
Belangrijke data
20 en 21 april
23 april
26 april t/m 16 mei
21 mei
24 mei
31 mei t/m 4 juni
16 juni
17 en 18 juni
7 juli
12 en 13 juli
14 juli
16 juli
1 september

Iep toets groep 8
Koningsspelen; aangepaste versie.
Meivakantie
Schoolreis groep 1t/m 8 (onder voorbehoud)
Tweede Pinksterdag
Kamp groep 8 (onder voorbehoud)
Meester-/ juffendag
Studiedag voor het team, de kinderen zijn vrij
Kennismaken nieuwe leerkracht
Musical groep 8
Uitzwaaien groep 8
Start zomervakantie
Eerste schooldag

