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Vorige week vrijdag kondigde Mark Rutte weer wat meer
versoepelingen aan. Mooi nieuws, want dat betekent dat we op
de goede weg zijn. Wij hebben gelukkig bij ons op school nog
niet meegemaakt dat er klassen verplicht in quarantaine
moesten gaan. Dit kan natuurlijk altijd nog gebeuren, maar laten we hopen dat dit ons bespaard
blijft.
Voor het basisonderwijs zijn er op dit moment nog geen verdere versoepelingen aangekondigd.
We hebben gisteren vanuit de PO raad gehoord dat het kabinet heeft besloten om de maatregelen
in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Dit vinden wij ook erg jammer.
Bij stap 4 in het openingsplan gaan ze opnieuw bekijken of verdere versoepelingen mogelijk zijn.
Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.
Francien Soeter
Schoolschoonmaak
Aankomende week staat de schoolschoonmaak gepland. Iedereen met
de achternaam beginnend met een L t/m Z staat ingedeeld in de
schoonmaakweek van 7 juni t/m 11 juni. In verband met de coronacrisis geven we deze keer weer alleen materialen mee naar huis. Het is
handig om uw zoon/dochter maandag een grote, stevige boodschappentas mee te geven waar materiaal in gestopt kan worden. Alvast bedankt voor de hulp.
Schoolreis
Op dit moment is het nog niet zeker of het schoolreisje door kan gaan. Naast een schoolreisje, hebben we ook andere leuke alternatieven plannen voor deze dag bedacht. Eén ding is zeker; donderdag 1 juli organiseren we een leuke en gezellige dag voor de leerlingen.
Met Annet, penningmeester AC, hebben we afgesproken dat we de facturen pas versturen als we
zeker weten wat of het door kan gaan (en wat we dan gaan doen).
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Centrale Eindtoets
Woensdag 26 mei hebben alle leerlingen van groep 8 de uitslag van de Centrale Eindtoets gekregen. Wat zijn wij trots op onze kanjers! Alle leerlingen van groep 8 hebben een advies gekregen
wat passend is bij zijn/haar niveau.
Verkeersexamen
Dinsdag 25 mei hebben de leerlingen van groep 8 het verkeersexamen gedaan. Door weer en wind is de groep naar
Emmeloord gefietst en heeft daar het examenparcours afgelegd. Alle inspanningen zijn beloond; ze zijn allemaal geslaagd.
Proficiat!
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Schoolfruit
Deze week hebben wij voor het laatst schoolfruit geleverd gekregen.
Vanaf volgende week is het de bedoeling dat iedereen zelf weer groente/
fruit meeneemt naar school.
Jarig
Meester Joost is maandag 7 juni jarig, Milan en Naomi zijn dinsdag 8 juni
jarig en Hayley is maandag 14 juni jarig. Alvast gefeliciteerd en wij wensen
jullie een hele fijne verjaardag toe.

BSO
In de bijlage een brief vanuit de BSO om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op de
BSO.
Agenda
Maandag 7 juni t/m vrijdag 11 juni: Schoolschoonmaak
Woensdag 9 juni: AC vergadering
Dinsdag 15 juni: MR vergadering
Vrijdag 18 juni: Portfolio mee
Nieuwsboog

2

