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Corona
Vanaf maandag 22 maart hebben we te maken met de directe
gevolgen van de coronapandemie. Door een fiks aantal positieve
testen zat groep 3/4 opeens een hele week thuis en ook groep 0/1
kreeg te maken met een positief geteste juf. Uiteindelijk kwam het
virus ook in groep 5/6 en ging de school voor een korte periode dicht.
Op dit moment zijn er nog twee juffen ziek thuis, terwijl een derde juf
het eind deze week weer gaat proberen. Gelukkig lukt het nog steeds
om elke dag een leerkracht voor elke groep te krijgen, maar het is
een wankel evenwicht. Houd u er vooral rekening mee, dat dagen
thuisonderwijs voor alle groepen nog mogelijk is in de komende
periode.
Verkeersexamen
Op maandag 29 maart stond voor groep 7 het landelijk
verkeersexamen op het programma, maar dat ging niet door.
Donderdag 8 april wordt dit examen alsnog afgenomen. Het
praktische deel van het examen is vervallen.
Schoolvoetbal
Van VVAC hebben we bericht gekregen dat het schoolvoetbaltoernooi
ook dit schooljaar niet door kan gaan. Dat is een teleurstelling voor
alle voetballiefhebbers, maar het is niet anders. Voetballen kan
gelukkig wel, maar nog even niet in toernooivorm, helaas! Bij VVAC
denken ze nog na over een alternatief in juni.

Overblijven
GEZOCHT: Nieuwe coördinator
Maike van der List heeft laten weten te willen stoppen met haar taak als coördinator van het
overblijven op onze school. Ze heeft daar de afgelopen jaren veel energie in gestoken en
daar zijn we haar dankbaar voor! Maike zal dit schooljaar nog afmaken en dat betekent dat
we m.i.v. het schooljaar 2021-2022 op zoek zijn naar een nieuwe overblijfcoördinator. De
belangrijkste taken zijn: de dagelijkse lijsten met overblijvers samenstellen, het regelen van
overblijfouders en de uitbetaling van deze overblijfouders en de contacten met de directeur
onderhouden. Je bent een soort spin in het web van het overblijven.
Heb je belangstelling? Maak het kenbaar!
Compensatie
Net als vorig schooljaar hebben ouders abonnementen betaald voor het overblijven van hun
kind(eren) terwijl er thuiswerkweken waren of een continurooster. Toen hebben we aan het
einde van het schooljaar teveel betaald geld teruggestort. Dat gaan we natuurlijk dit
schooljaar opnieuw doen. Begin juli kunt u dus een terugbetaling van overblijven verwachten.
Dat doen we pas aan het einde van het schooljaar, omdat we dan pas de exacte bedragen
kunnen bepalen.

Eindtoets groep 8
Op 20-21-22 april staat voor groep 8 de Eindtoets op het programma. De leerlingen gaan
met aan de slag met veel reken- en taalopdrachten, maar ook wereldoriëntatie komt
voorbij. We hebben er vertrouwen in dat groep 8 een goed resultaat gaat behalen.
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april staan de Koningsspelen op het programma. Deze speldag gaat dit jaar
landelijk door, maar wel met aanpassingen. De ouderraad zal zich buigen over het
inhoudelijke programma van deze morgen voor de onderbouwgroepen. Voor de groepen
5 t/m 8 organiseren de leerkrachten zelf een programma. We hopen dat het een mooie dag
zal worden en dat festiviteiten kunnen doorgaan.
Meivakantie
De meivakantie is dit jaar weer vrij vroeg. Vanaf maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
is er twee weken geen school. Op maandag 10 mei starten de lessen weer. We wensen
iedereen een goede vakantie toe!

