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Kalender
Maandag 26 april t/m
vrijdag 7 mei
Donderdag 13 en vrijdag 14
mei
Maandag 24 mei

Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Tweede Pinksterdag

De school is gesloten. De opvang
is open.
De school is gesloten. De opvang
is alleen op 14 mei open.
Het kindcentrum is gesloten.

Koningsspelen
Vandaag hebben we de koningsspelen met elkaar gevierd. Wat een mooie en gezellige dag
is het geweest. Ons hele kindcentrum kleurde rood, wit, blauw én oranje! Iedereen zag er
heel mooi uit.
Alle groepen hebben vandaag sportclinics gevolgd op het plein en in de gymzaal heeft
iedereen heerlijk kunnen springen op alle springkussens. De kinderen van groep 4 hebben
we helaas moeten missen vandaag. Zij krijgen na de vakantie nog een leuke dag.
Het was een zonnige sportieve dag en we kijken ernaar uit dit volgend jaar met u erbij weer
te kunnen vieren!

Meivakantie
Vanaf vandaag start de meivakantie. De school is twee weken dicht.
Wij hopen dat iedereen kan genieten van een ontspannen en leuke meivakantie. Ook

hebben we de zorg voor de veiligheid van onze medewerkers en leerlingen in de scholen. Nu
en na de meivakantie.
De Rijksoverheid zegt “Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei 2021. Reis alleen
naar het buitenland als dat noodzakelijk is. Door thuis te blijven draagt u bij aan het
voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland”.
Gaat u wel op vakantie naar het buitenland?
Dan is het dringende advies om na thuiskomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Op of
na dag 5 mag u uw kind laten testen met een PCR of sneltest. Een zelftest is niet geldig. Bij
een negatieve test mag uw kind weer naar school. Wilt u uw kind niet laten testen? Dat
mag. Uw kind blijft dan 10 dagen in quarantaine thuis. Zonder klachten mag uw kind daarna
weer naar school.
Krijgt uw kind vóór dag 5 in de thuisquarantaine klachten?
Maak dan gelijk een afspraak voor een test.
-

Is de test negatief? Dan moet uw kind tot dag 5 thuis in quarantaine blijven. Op of na
dag 5 test u opnieuw. Is deze test ook negatief? Dan mag uw kind weer naar school.

-

Is de test positief? Dan blijft uw kind thuis. Uw kind mag weer naar school als hij of
zij 24 uur koorts- en klachtenvrij is en niemand in het gezin nog besmet is. Is iemand
in het gezin nog besmet? Dan moet uw kind thuisblijven tot ook de laatste in uw
gezin 24 uur koorts- en klachtenvrij is. Daarna mag uw kind weer naar school.

Op school en het onderwijs
Als u met uw gezin in quarantaine zit na de vakantie, dan mag uw kind niet op school of het
schoolplein komen. De school heeft een zorgplicht om de school en de omgeving veilig te
laten zijn voor alle kinderen, ouders en het personeel. De school mag dus mensen
wegsturen die zich niet aan deze maatregel houden.
Maandag 10 mei t/m woensdag 12 mei is de school weer open. Donderdag 13 en vrijdag 14
mei is de school gesloten vanwege het Hemelvaartsweekend.
Wij hopen u allemaal op maandag 10 mei weer gezond terug te zien op school.

Zelftesten
Momenteel zijn er zelftesten te koop bij de drogist of de apotheek. Het is belangrijk voor u om te
weten dat deze zelftesten niet bedoeld zijn voor:
-

Kinderen met Corona gerelateerde klachten
Kinderen die dichtbij iemand met corona zijn geweest
Kinderen die terugkeren uit een hoog risicogebied

Deze zelftesten zijn er alleen om preventief te gebruiken, dus niet als uw kind verkouden is. De
uitslag is dan niet betrouwbaar genoeg.

Veiligheid op de stoep/ niet parkeren
We willen u hierop blijven attenderen. Dit omdat we echt willen dat het voor iedereen veilig
is als ze naar school komen. We merken helaas weer dat er veel ouders de auto op de stoep
parkeren. We willen u vragen uw auto in een parkeervak te zetten en niet op de stoep te
parkeren. Daarmee zorgen we er met elkaar voor dat het veilig blijft rondom de school. Nu
zorgt dit voor onveilige situaties en dat willen we graag voorkomen. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Leesmaatjes
Als school zijn wij gestart met een traject Leesmaatjes in groep 4 en 5. Hierdoor wordt er
bijgedragen aan leesbevordering, leestechniek en leesmotivatie.

Vragen en informatie
Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687.
Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Social Schools contact
opnemen met de leerkracht.

