26. Nieuws

Agenda
Maandag 20 april
Dinsdag 21 april
Vrijdag 24 april
Zaterdag 25 april
Maandag 11 mei

15 april 2020

Pakketten ophalen (tussen 12.00 uur en 14.00 uur)
Persconferentie premier Rutte over het mogelijk weer open gaan
van de scholen na de meivakantie.
Tussen 12.00 uur en 14.00 uur werk inleveren.
Start meivakantie
Hopelijk weer (gedeeltelijk?) naar school!

Social Schools
We houden in deze periode vooral contact met u via social schools. Naast de wekelijkse
contactmomenten bij het ophalen van de werkpakketten is het belangrijk dat u dagelijks even
op social schools kijkt. U blijft dan goed op de hoogte van al het nieuws van de klas(sen) van
uw kinderen. De social schools-app is makkelijk in te stellen op “melding geven” voor nieuwe
berichten. U krijgt dan een “pingeltje” wanneer er een bericht gepost is door de juf of meester.
In deze weken is dat handig en belangrijk. Dan blijft u goed bij. Wie daar hulp bij nodig heeft,
kan dat aanstaande maandag even melden bij de leerkracht van uw kind(eren).

Nog teveel scenario’s
We kunnen nog niets zeggen over het mogelijk weer open gaan van de scholen. Uiterlijk
dinsdag 21 april zullen de scholen in Nederland horen wat er na de meivakantie kan

gebeuren en wat dat als school van ons vraagt. We zullen u dat woensdag 22 april dan ook
laten weten…
Schoolreisjes
Net als alle andere activiteiten zullen ook onze schoolreisjes uitgesteld moeten worden.
Uitstel is geen afstel, al moeten we eerst afwachten wanneer dit soort uitjes weer mogelijk
zijn. Sommige ouders hebben al betaald voor het schoolreisje. Dit hebben we netjes
geregistreerd. We laten dit staan voor het moment dat we kunnen besluiten wanneer het
schoolreisje alsnog mogelijk is.
We houden daarbij nog enigszins hoop op een schoolkamp voor groep 8 aan het einde van
dit schooljaar.
Pakketten halen en brengen
Maandag 20 april tussen 12.00 uur en 14.00 uur kunt u
weer pakketten ophalen. Wie weet, misschien wel voor
het laatst? Omdat het meivakantie is, vragen we u het
gemaakte werk volgende week vrijdag 24 april weer te
brengen. Dan kunnen de leerkrachten de week afronden
en bekijken hoe het werk is gemaakt. In de meivakantie
is er dan verder even geen schoolwerk.
In deze weken staan we allemaal op een bijzondere manier
de hele tijd "AAN". In een vakantie kan iedereen dan even
lekker "UIT" en is er voor het team, ouders en kinderen
thuis even geen "moeten" voor wat betreft het thuisonderwijs.

We wensen u een gezonde week!
Het schoolteam

