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Zomervakantie
Vandaag is de zomervakantie begonnen. Het schooljaar zit er weer op. Het was weer een bijzonder
schooljaar. We hebben te maken gehad met tweede lockdown en daarbij het thuisonderwijs waar
alle kinderen, maar ook u als ouders weer mee te maken kreeg.
Helaas hebben we ook te maken gehad met een aantal besmettingen waardoor leerlingen thuis
moesten blijven. Gelukkig is dit voor de meeste groepen beperkt gebleven. Er waren ook veel leuke
dingen. We hebben Sinterklaas kunnen ontvangen in ons kindcentrum, met Koningsspelen hebben
we veel sportieve activiteiten gedaan, de ijscoman is langs geweest en we hebben gisteren het jaar
mooi af kunnen sluiten met leuke activiteiten, schminken en wat lekkers voor iedereen. Ook hebben
we afscheid genomen van groep 8. Ze hebben met elkaar een musical opgenomen en nog een paar
laatste feestelijke dagen gehad met de leerkrachten.
Wat de toekomst ons gaat brengen, weten we nog niet maar wij hopen dat wij komend schooljaar
gewoon 'normaal’ kunnen gaan starten met iedereen. Of wij nog met beperkende maatregelen
rekening moeten houden laten wij u aan het begin van het schooljaar weten.
Wij willen u allemaal een hele fijne vakantie wensen en wij willen u bedanken voor uw inzet, begrip
en de fijne samenwerking dit schooljaar. We zien u en alle kinderen graag maandag 30 augustus
weer gezond terug!

Groepen 3 t/m 8 en groep 1&2 naar school brengen
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen na de vakantie weer aan de voorkant van de school op het
plein elke ochtend verzamelen. Alle kleuters van groep 1 en 2 mogen weer na de vakantie via het
kleuterplein naar school worden gebracht.
Alle leerkrachten zullen buiten de kinderen opvangen.

Voor nu zijn de maatregelen nog zo dat ouders nog niet het kindcentrum in kunnen. Als hier
verandering in komt laten we het weten.

Jeugd Vakantie Activiteiten Den Haag
De Stichting Jeugd Vakantie Activiteiten Den Haag (JVA) is een echte Haagse vrijwilligersorganisatie
met als doel de Haagse basisschooljeugd een leuke zomervakantie te bezorgen. Dit doet JVA door
jaarlijks in de eerste drie weken van de schoolvakantie een vakantieproject op Duinrell (Wassenaar)
te organiseren. Per dag gaan er 1000 kinderen uit heel Den Haag mee.
Het leuke van de JVA is dat kinderen uit heel Den Haag op ons vakantieproject samen plezier maken.
Op deze manier hoopt de stichting JVA de kinderen een leuke zomervakantie te bezorgen.
Tijdens het vakantieproject zetten ruim 100 jongeren zich dagelijks in om de kinderen een
onvergetelijke tijd te bezorgen.
Via deze site: Home - Stichting JVA Den Haag kunt u meer informatie lezen en uw kind hiervoor
aanmelden.

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.

