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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Alweer de laatste Nieuwsboog van dit schooljaar. Nog twee we-

ken naar school en dan kan iedereen lekker gaan genieten van 

een welverdiende zomervakantie. Door de lockdown en de co-

ronamaatregelen was dit een bijzonder jaar. Toch hebben we er 

samen het beste van gemaakt en is het tot op heden nog gelukt 

om geen enkele klas naar huis te sturen. 

In de komende twee weken hebben we nog een aantal leuke activiteiten op het programma staan 

om het schooljaar goed met elkaar af te sluiten. Volgende week gaat de bovenbouw op kamp en de 

andere groepen op schoolreisje, in de laatste week vieren we meester– en juffendag, afscheid van 

groep 8 en hebben we een doorschuifmiddag. 

Mede namens het team, wens ik iedereen twee goede laatste schoolweken toe en daarna een hele 

fijne zomervakantie! 

 

Francien Soeter 

 

Coronamaatregelen 

Goed nieuws! Vorige week vrijdag heeft het kabinet aangekondigd dat er per 26 juni weer versoe-

pelingen plaatsvinden. Gelukkig gaat de PO-raad nu ook mee met de versoepelingen. Gisteren 

heeft de PO-raad het nieuwe protocol gepubliceerd.  

Er wordt niet meer afgeraden om bijvoorbeeld op schoolreisje te gaan. We zullen dan ook volgen-

de week donderdag vanaf school met elkaar naar De Strandhoeve vertrekken. Verder mogen we de 

cohorten loslaten; de groepen mogen nu bijvoorbeeld gewoon met elkaar buitenspelen. 

De 1,5m afstand tussen volwassenen moeten wij nog steeds handhaven, dit betekent helaas dat 

we nog geen ouders in de school kunnen verwelkomen  i.v.m. de ruimte. Het beleid ten aanzien 

van verkoudheid etc. blijft ook gewoon hetzelfde, net zoals de hygiënische  

maatregelen.  

 

Personeel 

Gisteren heeft juf Inge aan groep 1/2/3  het leuke nieuws verteld dat ze zwanger 

is. Juf Inge en haar man verwachten in januari hun derde kindje. Wij wensen juf 

Inge een hele fijne zwangerschap toe. In het nieuwe schooljaar zal bekend worden 

wie haar verlof gaat invullen. 

 

Meester- en juffendag 

Woensdag 7 juli vieren we op school meester- en juffendag. We starten om 08.45 uur in de eigen 

klas en vieren daar met de leerlingen onze verjaardag met gezellige activiteiten. Daarnaast wordt 

er vanuit de commissie 75 jaar Ens ons die ochtend een leuke activiteit aangeboden: een workshop 

Drumbledance. Elke groep gaat deze leuke workshop doen.  

Deze dag krijgen de kinderen drinken en een traktatie van school. Er hoeft dus geen tas met drin-

ken en fruit mee naar school. 

We gaan er met elkaar een mooie dag van maken! 
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Afscheid overblijfjuffen 

Woensdag 7 juli gaan we ook met de school afscheid nemen van 

onze overblijfjuffen. We zullen ze die ochtend in het zonnetje 

zetten. Aan het eind van de ochtend heeft u als ouder ook de  

mogelijkheid om afscheid te nemen van Antoinet, Anja en Inge.  

 

Uitzwaaien groep 8 

Op woensdagochtend 7 juli, na de meester- en juffendag, zal groep 8 om kwart over 12 'onder de 

bogen' doorgaan. Wilt u daar bij zijn dan bent u van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Graag verzoeken wij u dan om een plekje op de stoep of op het schoolplein te zoeken waarbij de 

1,5m afstand gewaarborgd blijft.  

 

Doorschuifochtend 

Donderdagmiddag 8 juli gaan alle leerlingen doorschuiven naar hun  nieuwe groep. Na de lunch 

gaan de leerlingen in de nieuwe groep kennismaken.  

 

Sluiting schooljaar 2020-2021 

Op vrijdagmorgen 9 juli wordt het schooljaar afgesloten. U mag hierbij aanwezig zijn; zoek een 

plekje op de stoep of op het schoolplein waarbij de 1,5m afstand gewaarborgd kan blijven! Om 

11.45 uur gaan we samen met alle leerlingen zingen en dansen op het vakantielied.  

 

Jarig 

We hebben heel veel jarigen in juli en augustus.   

Alvast gefeliciteerd allemaal, wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe.  

1 juli Sam 

14 juli Ismay 

23 juli Kaelynn 

28 juli juf Sanderina 

30 juli Sanne (wordt 4 jaar!) 

31 juli Sophie N.  

21 augustus Thomas 

24 augustus Dylan 

25 augustus Tessa 

31 augustus Tosia 

 

Agenda 

Woensdag 30 juni t/m vrijdag 2 juli: Kamp groep 7/8 

Donderdag 1 juli: Schoolreisje groep 1 t/m 6 

Dinsdag 6 juli: Première film groep 7/8, afscheidsavond groep 8 

Woensdag 7 juli: Meester– en juffendag  

Donderdag 8 juli: Doorschuifmiddag 

Vrijdag 9 juli: Om 12.00 uur alle leerlingen vrij 

Maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus: Zomervakantie 

Maandag 23 augustus: start school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


