
 

 

 

Beste ouder/verzorger,  

Corona 

Helaas blijft Corona nog een punt in de nieuwsbrief, maar we zijn al blij dat we kleine stapjes kunnen 

maken in het versoepelen van de regels en dat we nog geen klassen naar huis hebben hoeven sturen. 

Meester Corne is er weer om de week om gymlessen te geven en de ambulant begeleiders mogen 

weer op school komen om kinderen te begeleiden. Hopelijk kunnen we volgende maand weer wat 

versoepelingen aankondigen. Nogmaals: “Laten we volhouden”. 

Portfolio en gesprekken 

Deze week krijg je een uitnodiging via Parro voor een gesprek met de leerkracht. Je kunt hierin ook 

aangeven welke tijd het beste uitkomt. De gesprekken zullen telefonisch zijn of via Zoom. Voor de 

meivakantie krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis, zodat jullie die met de kinderen thuis 

nog eens in kunnen zien. 

Koningsspelen 

Op 23 april zijn de Koningsspelen. Dit jaar iets anders dan andere jaren, er is namelijk geen 

koningsontbijt. We gaan er, binnen de mogelijkheden, hoe dan ook een sportief feestje voor de 

kinderen van maken.  

IEP eindtoets 

20 en 21 april buigen de kinderen van leerjaar 8 zich over de eindtoets. Volgende week maken ze een 

proeftoets, zodat ze vast kennis kunnen maken met de vraagstelling en kunnen zien wat er zoal van 

hen wordt verwacht. Heel veel succes Cas en Yvana. Jullie kunnen het!  

Schoolreis/ schoolkamp 

We hadden in mei de schoolreis en het schoolkamp op de planning staan. Vooralsnog mogen we 

geen kamp of schoolreis organiseren. We hebben ons te houden aan de regels en wachten dus maar 

rustig af wanneer we iets mogen gaan ondernemen met de kinderen. Het kamp zal dit schooljaar in 

ieder geval niet plaatsvinden. 

DOEKOE scholenactie bij Coop 

Doe je boodschappen bij Coop? Tot en met 23 mei ontvang je bij verschillende actieproducten gratis 

Doekoe-munten. Hiermee spaar je met ons mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op ons 

schoolplein, onze gymles of sportdag. Geef jouw Doekoe aan ons kindcentrum in de display in de 

Coop- winkel. Dank je wel alvast. Kijk voor meer info op: coop.nl/doekoe.  
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Belangrijke data: 

13-04   Nationale Buitenlesdag, waar wij ook aan meedoen 

20 en 21-04  IEP Eindtoets  

23-04   Koningsspelen 

26-04   Meivakantie 

10-05    Weer naar school 

13-05    Hemelvaartsdag 

14-05    Vrij 
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