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SCHOOLREISJES
Wij leven in een onzekere tijd. De geplande
schoolreisjesdag komt er aan. Helaas is duidelijk geworden
dat veel schoolreisjes niet door kunnen gaan. Dit komt
doordat of bestemmingen niet open zijn, of doordat het
mengen van groepen tijdens het vervoer niet toegestaan is.
Dit geldt voor de groepen 1 tot en met 6. Het schoolreisje
van groep 7 gaat wél door. Zij gaan naar een survivalpark
waar zij de enige gasten zijn en zij reizen als enige groep in
de bus.
ZOMERFEEST
Beste ouders,

BESLISBOOM
De overheid heeft een nieuwe beslisboom uitgebracht.
Deze beslisboom helpt ons om te bepalen of kinderen wel
of niet naar school mogen komen in het kader van alle
beperkingen die er zijn rondom het coronavirus. Belangrijk
onderdeel is dat kinderen die naar het buitenland zijn
geweest, bij terugkomst in quarantaine moeten. Hieronder
een uitsnede uit de beslisboom:

De volledige beslisboom kunt u lezen via deze link.

Ook dit jaar willen wij graag het schooljaar afsluiten met
een gezamenlijk zomerfeest op het schoolplein. In hoeverre
wij een feest kunnen organiseren voor kinderen én ouders,
is nu nog onduidelijk vanwege de coronamaatregelen.
Daarom wachten wij nog even af met de organisatie, en
maken we later een beslissing over de invulling van het
feest. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
We zullen hoe dan ook iets leuk organiseren voor de
kinderen!

MEIVAKANTIE
Vanaf maandag aanstaande hebben wij twee weken
meivakantie. Iedereen gaat even uitrusten van de
intensieve periode die achter ons ligt en wij gaan ons
voorbereiden op de laatste periode van het schooljaar. Het
gaat allemaal weer heel snel. Wij wensen u een fijne
vakantie toe en zien elkaar weer op maandag 17 mei
aanstaande. Geniet van even een andere invulling van de
dagen en blijf gezond!

Groeten van de OR
SUIKERFEEST
Tijdens de meivakantie komt ook een eind aan de ramadan.
Het einde van de vastenmaand wordt afgesloten met het
Suikerfeest. Wij wensen alle betrokkenen een heel mooi
feest toe.
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PARRO
Wij gaan na de meivakantie van start met het gebruiken
van Parro voor het verzenden van korte, leuke berichten
over de groep van uw kind. Hiervoor is het van belang dat u
Parro heeft geactiveerd. Beelden zeggen vaak meer dan
woorden en daarvoor kunnen de berichten voorzien
worden van een foto. Voor ons is het belangrijk dat wij
duidelijk weten wat de privacyvoorkeur van u is. Deze
privacyvoorkeur stelt u in in Parro. Dit kan vanaf vandaag
tot en met 16 mei aanstaande. U kunt maximaal 3
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berichten per 4 lesweken verwachten. Wij gebruiken deze
functie alleen om te zenden, de chatfunctie blijft gesloten.
Voor overige zaken gebruiken de leerkrachten gewoon de
mail. Heeft u iets te melden aan de leerkracht, doet u dit
dan ook via de mail of telefonisch. Vanuit directie zullen
berichten altijd via de mail komen. Heeft u nog vragen over
Parro, neemt u dan even contact op met de leerkracht.
Deze kan u verder helpen.
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AGENDA
Mei 2021
Ma. 03 – vr.14
di.
18
ma.
24
vr.
28
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meivakantie
schoolreisje groep 7
2e Pinksterdag – school dicht
sportdag
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