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Vooraf
We hopen dat u heeft kunnen
genieten van de meivakantie. Het
was een andere vakantie dan andere
jaren. De Koningsdag was anders en
5 mei waarop we 75 jaar vrijheid
vierden ging rustig voorbij.
Gelukkig mocht de school afgelopen
maandag weer haar deuren openen.
Hier zijn we erg dankbaar voor.
Hoe het na 1 juni verder gaat weten
we nog niet. We houden ons vast
aan Zijn belofte, verwoord in het
lied:

In de klas was het weer erg gezellig
en is er tijd genomen om met elkaar
te kletsen.
Fijn dat dit weer kan. We hopen dat
we weer snel helemaal open kunnen
en dat de kinderen weer de hele
week naar school kunnen.
We hebben vragen gehad over de
woensdag en de vrijdag. Mochten
we na 1 juni nog niet helemaal open
zijn, dan gaan we hier naar kijken en
het eventueel veranderen.

Nieuwe leerlingen
In groep 1c mochten we na de
meivakantie 6 nieuwe kinderen
verwelkomen: Jaxson Hotz (broertje
van Abby en Dylan), Sophie
Brunekreef (zusje van Emma),
Guusje Top (zusje van Lotte), Noor
Maksouma (zusje van Mais en
Reem), Gijs de Jong en Bernard
Hardeman.
We hopen dat jullie – ondanks de
bijzondere omstandigheden – snel
gewend zijn en wensen jullie een
fijne periode toe bij ons op school!
Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt op 4
juni (en niet op 20 mei).
Vakantierooster
Datum

Weer naar school
Maandag 11 mei was het zover…..
De school ging weer (half) open. De
kinderen kwamen ‘zeulend’ met hun
boeken en schriften het plein op en
gingen meteen naar hun klas.

Familieberichten
Van een aantal kinderen weten we
dat er een opa/oma of ander
familielid is overleden. Soms door
Corona, soms door een andere
oorzaak. Altijd moeilijk om in deze
tijd iemand van wie je houdt te
moeten verliezen. Iedereen die dit
heeft meegemaakt willen we heel
veel sterkte en Gods nabijheid toe
bidden.

31 aug
19 t/m 23 okt
21 dec t/m 1 jan
22 t/m 26 feb
2 t/m 5 april
27 april
3 t/m 14 mei
24 mei
19 juli t/m 27
aug

Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie /
hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Heggenschaar
Wie o wie heeft er voor ons een
heggenschaar op stok te leen? De
haag tussen de buurman en ons
plein is weer aan een knipbeurt toe.

Agenda en activiteiten
De agenda is nog steeds leeg. Over
diverse activiteiten die gepland
staan krijgt u op een later tijdstip
bericht als we hierover meer
informatie hebben.
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Manon v.d. Loenhorst
Merijn v.d. Loenhorst
Juf Corrie
Jodie Bouwman
Estelle Morren
Linsey Thomassen
Juf Gea
Levi v.d. Bosch
Ryan van Houten
Senne Brunekreef
Joeri Lagerwij
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Lana v.d. Brink
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