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Beste ouder(s), verzorger(s),
Na een periode met veel vrije dagen zijn we nu alweer volop bezig naar de laatste periode
tot de zomervakantie. Het blijven rare tijden, want ook al zijn er versoepelingen
aangekondigd aangaande de corona maatregelen, blijven de regels voor de scholen nog
gewoon tellen. Nog steeds hebben we te maken, ook binnen onze school, met corona binnen
gezinnen. We vragen u alert te zijn bij verkoudheidsklachten en uw kinderen dan niet naar
school te laten gaan. Ook bij coronaklachten bij ouders vragen we u uw kind thuis te
houden. Hele klassen in quarantaine heeft een grote impact op ons als school en op u als
ouders.
Daarnaast gaan we vrolijk verder met ons fijne werk in de klassen en zijn we blij dat er
school is!
In deze periode is groep 8 op een superleuk kamp geweest: in tenten, in de buitenlucht. Een
gelegenheid om nog lang op terug te kijken en nooit meer te vergeten.
Een echte schoolreis met bussen zal niet gaan dit jaar, maar we zijn bezig met een
alternatief programma wat dichter in de buurt. U hoort hier nog meer van. Noteer de datum:
29 juni.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Personeel
Juf Judith is op het laatste nippertje de nieuwe juf van groep
3-4 na de vacature door het vertrek van juf Annemieke. Wij zijn
blij dat ze ons helpt in deze laatste maanden. Welkom!
Juf Marinda heeft in april en mei de dinsdag overgenomen in
groep 5-6 na het vertrek van juf Annemieke. Zij blijft tot het
einde van het schooljaar wel op woensdag in groep 5-6.
Dank u wel juf Marinda dat u deze weken extra wilde helpen!
Verder heeft juf Marinda haar diploma behaald van de PA met
mooie cijfers. Gefeliciteerd JUF!
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Meester Arjan heeft vanaf juni de dinsdag overnemen. Dat betekent dat hij twee weken
vier dagen de meester van groep 5-6 is geweest. Vanaf 18 juni vervalt voor hem de vrijdag.
Juf Christa start vrijdag 18 juni weer in groep 5-6 na de geboorte van Sarah. Voor de
andere dagen neemt zij nog ouderschapsverlof op.
Fijn je weer live te zien straks, Christa!
Juf Evelien is geopereerd. Op dit moment kan zij niet online kinderen helpen, wat ze
afgelopen jaar wel steeds heeft gedaan. Wij wensen haar van harte beterschap.

Certificering VierKeerWijzerschool
Wij zijn als school al een paar jaar bezig met het concept van VierKeerWijzer:
projectonderwijs en boeiend onderwijs!
Vanaf nu zijn we een gecertificeerde school, expert en mogen ons VierKeerWijzer school
noemen! De bedenker van het concept reikte ons (Ark en Kompas) het certificaat en het
schoolbordje uit; deze hangt bij het voorhek. Wij zijn er blij mee en zijn trots op onze
kinderen.

Kamp
Groep 8 heeft een leuk buitenkamp gehad. Het startte met flink wat regen, maar later werd
het droger. Veel ervaringen rijker kijken de kinderen terug op een mooi kamp met elkaar.
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Fruitdag
De leerlingenraad van vorig schooljaar had het plan voor een fruitdag. Vanwege de lockdown
kon het niet verder uitgewerkt worden. Dit schooljaar zijn we daarmee verder gegaan.
De leerlingenraad heeft een enquête gehouden onder alle kinderen. Een zeer grote
meerderheid was voor invoering van een fruitdag. Het verzoek is ook naar de MR gegaan die
ook instemde. Twee leerlingen van de LR hebben de poster, die u al ontvangen heeft,
ontworpen.
Dinsdags mag er in de kleine pauze alleen fruit of groente gegeten worden: gezonde keuzes.

Vakantierooster 2021-2022
Vakantierooster 2021-2022
Studiemiddag
Studiemiddag
Studiedag VPCO breed
Herfst
Dankdag
Kerst
Biddag
Voorjaar
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie incl. Koningsdag, 4 en 5 mei
Hemelvaartsvakantie
Pinksteren
Studiemiddag
Studiedag
Zomer

25-10 t/m 29-10
17-11
24-12 t/m 07-01
23-02
28-02 t/m 04-03
15-04 t/m 18-04
25-04 t/m 06-05
26-05 t/m 27-05
06-06
04-07
22-07
25-07 t/m 02-09
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Corona
Wij blijven voorlopig nog werken met het continurooster.
Wij hanteren de hygiëne regels:
•
•
•
•
•
•

Handen wassen met water en zeep bij binnenkomst, voor de pauze, na de pauze,
voor het eten, na het eten, na toiletgang en verder zoveel als nodig. Er hangen
posters in de klas en de toiletruimtes.
Hoesten in elleboogholte.
Snuiten in papieren zakdoek.
Niet aan je gezicht met je handen zitten.
Handen afdrogen met papieren handdoekjes.
Tafels en materialen worden elke dag extra schoongemaakt.

En hanteren we de thuisblijfregels:
•

Bij ziekte en/of verkoudheidsklachten blijft uw kind thuis.

In de kleine pauze en de lunchpauze spelen we buiten weer gemengd. In de school mengen
we nog niet.

Afscheid
Wij hebben op school afscheid genomen van Eva en Josefine. Zij verhuizen binnenkort naar
Poortvliet. Zij zijn na de meivakantie al gestart op de Jenaplan, ook een VPCO school. Ze
hebben het goed naar hun zin.

Belangrijke data
15 juni
21 juni
22 juni
29 juni
29 juni
05 juli
09 juli
Week van 12 juli
19 juli
20 juli
22 juli
23 juli
26 juli t/m 03 sept.

Leerlingenraad in de personeelskamer. De lln. zijn al op school.
GMR
Verjaardag juf Tineke
Schoolreisje groep 1-2
Schoolreisje groep 3 t/m 8
Studiedag team. Kinderen vrij.
Musical groep 7-8 (zonder publiek, hopelijk verandert dat nog).
Rapportgesprekken
Afscheid groep 8
Verjaardag juf Carina
Laatste schooldag. 13.30 uur uit.
Studiedag. Kinderen vrij.
Zomervakantie

06 september
09 september

Start school
’s morgens schoolfotograaf
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