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Algemeen
Groep 8 heeft deze week de eindtoets gemaakt. Nu nog wachten op de uitslag.
Wat een geluk hebben we vandaag met het
weer. Vanuit mijn kantoor heb ik het uitzicht
op het plein en zie de kinderen lekker dansen
en spelen, bedankt juf Suzanne en juf Mandy
dat het mede dankzij jullie een gezellige dag is
geworden!
Vanmiddag start de vakantie en kunnen de
kinderen en leerkrachten gaan genieten van
de vakantie. Wij hopen dat u een fijne
vakantie zult hebben en dat iedereen gezond
blijft.
Wij zien iedereen graag weer op 17 mei.
Geniet ervan!

Stoepkrijt
De kinderen krijgen vandaag een doosje stoepkrijt van de gemeente. Zie de bijlage voor de wedstrijd
die hieraan is gekoppeld.
Sponsoractie Wereldouders
Normaal gesproken organiseert de Violier een sponsorloop om geld op te halen voor een goed doel.
Vorig jaar is er al een doel uitgekozen, Wereld ouders, maar kon de sponsorloop niet doorgaan. Ook
dit jaar was het niet mogelijk om de sponsorloop te organiseren. Hierom hebben we nagedacht over
een andere manier om toch geld in te zamelen. Wij hebben ervoor gekozen om de kinderen de
mogelijkheid te bieden om tegen betaling klusjes in huis te laten uitvoeren voor het goede doel. Dit is
denk ik wel een win- win. De kinderen ruimen bijvoorbeeld ‘vrijwillig’ hun kamer op en een kind in
Zuid- Amerika krijgt een voedselpakket. De formulieren krijgen de kinderen vandaag mee naar huis.
In de bijlage vindt u meer informatie over het goede doel en ook het formulier is toegevoegd voor
het geval er meer klusjes gedaan kunnen worden.

Nieuws vanuit de OR
De maatregelen zijn nog steeds in grote mate van kracht. Hierom hebben wij besloten om de
schoolreis uit te stellen naar september 2021, waarschijnlijk in onze feestweek.
Kamp groep 8
Ook de kampweek zoals deze was gepland kan geen doorgang vinden. De leerkrachten hebben nu
een andere accommodatie gevonden, wat later in het jaar wat maakt dat er waarschijnlijk al meer
versoepelingen zijn. Als het goed is gaan zij nu 21, 22 en 23 juni op kamp, hebben zij op 24 juni een
rustdag en wordt er op vrijdag 25 juni nog een leuke activiteit georganiseerd.
Belangrijke data
26 april t/m 16 mei
24 mei
16 juni
17 en 18 juni
21, 22, 23 juni
7 juli
12 en 13 juli
14 juli
16 juli
1 september

Meivakantie
Tweede Pinksterdag
Meester-/ juffendag
Studiedag voor het team, de kinderen zijn vrij
Kamp groep 8 (onder voorbehoud)
Kennismaken nieuwe leerkracht
Musical groep 8
Uitzwaaien groep 8
Start zomervakantie
Eerste schooldag

