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Beste ouders/verzorgers, 
 

De lente is begonnen, Pasen komt eraan. Natuurlijk gaan we hier weer een feestje van maken 

binnen de regels die er op dit moment zijn. Het voelt nog steeds raar dat er afstand is tussen de 

ouders en school. Dit zal niet wennen. Wij kijken uit naar de dag dat u weer in de school mag komen 

en we daar kunnen laten zien waar we allemaal mee bezig zijn. 

Zo hebben we door een subsidie van de bibliotheek een hele nieuwe collectie boeken gekregen. Hier 

zijn we heel blij mee. De boeken gaan een mooi plekje krijgen in alle groepen. Dit zal de kinderen 

stimuleren om te lezen en nieuwe dingen te leren. 

 

 
 

 

Schoolavond 

Dit schooljaar zal er geen schoolavond zijn door alle Corona maatregelen. We gaan er van uit dat we 

volgend jaar weer een mooie voorstelling met alle kinderen kunnen maken. 

 

Schooltijden 

We merken dat niet iedereen ‘s ochtends op tijd op school is. Iedereen wordt om 8.10 uur op school 

verwacht. Dan gaat de bel zodat we om 8.15 uur kunnen starten met de lessen. Graag weer even 

aandacht hiervoor!  

 

 



 

Oerol 

In de week van 12 t/m 16 april werken we elke dag aan een project van Oerol mee. 

Het project heet: “ De partij voor hoofdzakelijk buitenspelen”.  

We zullen u op de hoogte houden van de oprichting van de partij en alles wat er in deze week 

gebeurt. 

 

Ziekte 

Helaas moet ik u vertellen dat  meester Gert Jan  is gestopt met zijn re-integratie op school. Hij zal 

zich voorlopig alleen op zijn herstel richten. Ook daarna zal hij niet meer bij ons op school komen 

werken. 

 

Zwemles 

We zijn blij dat de zwemlessen zijn hervat. We volgen het rooster zoals in de jaarkalender. Mocht er 

een wijziging komen dan hoort u dat via de groepsapp. 

Op dinsdag 20 april geen zwemles. Her zwembad is van 19 t/m 30 april gesloten i.v.m. groot 

onderhoud. 

 
Corona 
Wilt u bij verkoudheidsklachten van uw kind(eren) de beslisboom secuur doorlopen. Via de 
groepsapp heeft u vandaag weer de laatste versie gekregen. Zo heeft u het document vlak bij de 
hand. Het is belangrijk dat we met elkaar de regels opvolgen om zo goed als mogelijk te voorkomen 
dat er groepen in quarantaine moeten. 
 
Studiedagen 
De laatste twee studiedagen van dit schooljaar gaan door. Het gaat om maandag 26 april en dinsdag 
25 mei. Op maandag 26 april volgen wij weer een scholing van IPC, ons wereldoriëntatie onderwijs. 
Die twee dagen zijn de leerlingen dus vrij.  
 
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, neem dan vooral even contact op.   

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma  
Locatiedirecteur  

 

 
 


