Weeknieuws nr 26 15 mei 2020

AGENDA
Datum
19 mei
21 mei
22 mei
1 juni

Activiteit
Oud papier
Hemelvaartsdag; leerlingen vrij
Leerlingen vrij
2e Pinksterdag; leerlingen vrij

Weer naar school
Vanaf afgelopen maandag konden de kinderen eindelijk weer naar school. Hier hebben we
lang naar uitgekeken. Nu, op vrijdag, zijn de meeste kinderen twee of drie keer op school
geweest. We hebben deze week eerst ingezet op het welbevinden van de kinderen.
Daarnaast hebben we uiteraard veel aandacht geschonken aan de hygiëne in deze
Coronatijd. De kinderen pakken het goed op. Ze verdienen daar een enorme opsteker voor.
Een opsteker is ook op zijn plaats voor u als ouder/verzorger. We zijn blij met de
samenwerking en het is goed om te zien dat iedereen zich aan de gestelde voorschriften
houdt.
Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer alle kinderen weer allemaal tegelijk naar
school kunnen. Zo gauw we daar informatie over hebben, zullen we dit met u delen.

Oud papier
A.s dinsdag 19 mei is er weer oud papier. Voor deze keer hebben de volgende ouders zich
ingeschreven;
Aelynn (1b)

Silke (4) en Jelte (1a)

Marit (4)

Thomas (3) en Charlotte (1b)

Duncan (1b)

Liam (3) en Sterre (6)

Zouden deze ouders contact willen opnemen via de mail met ruthstelma@gmail.com of app
0622342393

Schoolfotograaf
Op woensdag 6 mei stond de schoolfotograaf op de planning. Het was al in een vroeg
stadium bekend dat dat geen doorgang kon vinden. Inmiddels gaan we er van uit dat het dit
schooljaar niet meer lukt om de kinderen en hun klasgenoten door de fotograaf op de foto
te laten zetten.

Nieuwe leerlingen
Deze week hebben we Philip en Lizzy voor het eerst mogen
verwelkomen op school. We wensen hen er veel plezier en een
leerzame tijd.

Volgende weeknieuws
In verband met de vrije dagen rond Hemelvaart verschijnt het volgende weeknieuws op 29
mei. Mocht er voor die tijd belangrijke ontwikkelingen zijn, dan ontvangt u daarover een
mail van ons.

