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Na 8 weken zijn de scholen eindelijk weer gedeeltelijk open. We
zijn nu net 3 dagen aan de gang en het lijkt alsof het allemaal
heel normaal is: een vlaggetjes lint op het plein waar ouders
achter blijven en kinderen onderdoor kruipen, duidelijke
looproutes in school, afgebakende werkplekken van de
leerkracht, flesjes handgel bij de deuren, in de toiletten enz.enz.
Natuurlijk is dat niet normaal! Wat wel heel fijn en normaal is:

kinderen in de school!!

Zingende kinderen, werkende en spelende kinderen. Blije
gezichten ook bij de leerkrachten die hun vak weer mogen
uitoefenen. De sfeer op school is rustig en relaxed. Er is veel
ruimte en genoeg leerkrachten om in kleine groepjes aan het te
werk gaan.
Zoals u ziet is er nog geen lijstje met data’s voor geplande activiteiten. Dat is helaas nog niet mogelijk. Wel denken we actief na
over een mooi afscheid van onze groep 8 leerlingen. Op korte termijn hoort u hier meer over.

Hierbij wat foto’s om u een idee te geven hoe het
er binnen school uit ziet momenteel.

Het geld dat u wellicht voor het schoolreisje al
betaald heeft, wordt een dezer dagen teruggestort
op uw rekening.
de administratie
Nieuws vanuit de MR
Dinsdag 12 mei heeft de MR via Skype overleg gehad.
Voortaan ontvangt u via de nieuwsbrief de agenda van te houden
vergaderingen.
In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u de agenda aan van de
eerstvolgende MR vergadering van dinsdag 26 mei a.s.

In dit nummer o.a.:

nieuws van de MR

vakantierooster

Hieperdepiep
HOERA!!
In deze toch wel moeizame periode
gelukkig ook mooi nieuws:
Onze juf Sonja is al bijna 20 weken in blijde
verwachting!
Wij wensen juf Sonja een voorspoedige
zwangerschap toe!

Vakantierooster 2020—2021
* Maandag 24 augustus 2020: eerste schooldag 2020 –2021
* Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
* Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2021
* Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari 2021
* Paasweekeinde 5 april 2021
* Koningsdag 27 april 2021
* Meivakantie 3 t/m 14 mei 2021
* Pinksterweekeinde 24 mei 2021
* Zomervakantie 26 juli t/m 6 september 2021

Deze data zijn vastgesteld binnen de gemeente Zaltbommel in overleg
met alle basisscholen en het Cambium College.
Daarnaast loopt dit rooster parallel aan de vakanties in Maasdriel en
‘s-Hertogenbosch.

