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Corona-perikelen 
In de afgelopen twee weken hebben er een aantal groepen in 
quarantaine gezeten. Daarnaast hadden we ook een aantal 
collega’s ziek en hebben we veel gebruikt moeten maken van 
de invallers van Stichting Op Kop. Helaas lukte het gisteren 
niet om groep 3 te voorzien van een invaller of andere 
leerkracht en hebben de kinderen een dag geen onderwijs 
genoten. Wij betreuren dat dit heeft moeten gebeuren, maar 
gezien de omstandigheden valt het soms ook niet meer te 
voorkomen. Voor de komende weken hopen we in wat 
rustigere weken te komen. 
 
 
Wastas 
In de afgelopen periode hebben de kinderen/ouders van 
groep 8 de wastas mee naar huis gehad. Enorm bedankt voor 
het wassen van de doekjes en handdoeken e.d.. 
In de komende periode zullen de kinderen van groep 7 de 
wastas mee naar huis krijgen. 
 

 
 

 
Meivakantie 
Van een oplettende ouder en collega kregen we te horen dat 
er een foutje staat in de schoolgids/website. In de schoolgids 
en op de website staat dat er op 25 april nog school is. 
Op de kalender, die begin dit jaar is meegeven, staat de 
vakantie wel goed gepland. 
De mei vakantie start op 25 april en duurt tot 6 mei. De 
kinderen starten dan weer op maandag 9 mei. 
 
 
 

 
Ouderraad 
De ouderraad is nog op zoek naar nieuwe ouderraadsleden.  
Indien u interesse heeft kunt dit kenbaar maken aan één van 
de ouders uit de OR. 
De ouderraad heeft nog niet alle brieven van de vrijwillige 
ouderbijdrage terug ontvangen. Indien u deze nog heeft, 
kunt u ze afgeven aan de groepsleerkracht. 
De brief van de vrijwillige ouderbijdrage zit in de bijlage 
bijgesloten. 
 
 
Bijzondere data: 
 
1 februari: Eerste werkdag van de nieuwe directeur 
                    Harry Drenthe 
 
11 februari: Studiedag (analyse van de Cito gegevens) 
 
18 februari: Klassenshow groep 1/2 a (onder voorbehoud) 
 
21 februari: Start van de voorjaarsvakantie 
 
 
 
 

 

  

 


