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Agenda
Bijzondere situatie
Het is en blijft een bijzondere situatie: geen vakantie en toch geen
leerlingen op school.
Vooralsnog zijn we gesloten tot en met maandag 6 april en wordt
er thuisonderwijs gegeven. Alle leerkrachten zorgen ervoor dat er
werk voor de leerlingen beschikbaar is. Het thuiswerk is veelal
digitaal, maar er wordt ook op papier gewerkt.
Vandaag kunnen er weer nieuwe pakketjes opgehaald worden.
U krijgt van de leerkracht een mailing in MSI met het tijdstip en de
deur waar het pakket opgehaald kan worden. U kunt NIET de
school in.
Kan uw kind niet digitaal werken, geef dit aan ons door: stuur een
bericht naar de leerkracht op MSI, bel naar school of stuur een
WhatsApp bericht op de mobiele telefoon van school.
U krijgt altijd antwoord, al is dat niet altijd direct.

Maandag 23 maart t/m 6 april
* Geen school i.v.m. het Coronavirus!
Vrije dagen:
* vrijdag 10 april Goede vrijdag
* maandag 13 april Tweede paasdag
* maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei
Meivakantie
* donderdag 21 en vrijdag 22 mei
Hemelvaart
* maandag 1 juni Tweede pinksterdag
De rest van de agenda is nog even leeg,
in afwachting van hoe het verder gaat de
komende weken! Het is ook de vraag of
de studiedagen van woensdag 8 en 9 april
door gaan…….

Schoolfotograaf
Het bezoek van de schoolfotograaf is uiteraard ook komen te vervallen. We gaan zorgen
voor een nieuwe datum dit schooljaar. Zodra we hier meer informatie over hebben, zorgen
we dat die bij u terecht komt.
Koningsspelen – vrijdag 17 april komen te vervallen
Vorige keer berichtten we u al over de Koningsspelen, niet wetende dat deze dit jaar niet
door gaan. Als we weer naar school gaan, is vrijdag 17 april een reguliere schooldag en
wordt er NIET met een continu rooster gewerkt. We gaan dan ‘gewoon’ van 08.30 – 12.00
en van 13.00 – 15.00 uur naar school.
Nationale boomplantdag
Helaas hebben we niet kunnen helpen met het planten van bomen en bollen in het park
Als u in het park geweest bent, kunt u zien dat er tóch bomen geplant zijn. Ook zijn er
bollen geplant die later in al hun pracht en praal zullen stralen. Een bedankje hiervoor
aan de mama van Yuna en Ando die hier veel werk in had zitten. We hadden het graag
met z’n allen gedaan, maar Corona gooide ook hiervoor roet in het eten…..
Naschoolse cursussen
De naschoolse cursussen gaan uiteraard ook voorlopig niet door. Zodra we hier meer informatie over
hebben, laten we dat aan u weten.
Vertrek directeur
Zoals via MSI aangegeven, zal juf Karen niet per 1 mei vertrekken naar een andere basisschool, maar pas
aan het einde van het schooljaar als de rust (hopelijk) teruggekeerd is.
Namens het hele team
Namens het hele team wensen we iedereen veel sterkte, gezondheid en wijsheid toe de komende
periode.

