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Nieuwsbrief april 2021 
 

Beste ouders, 

 

Voor u ligt de nieuwsbrief van april. We kijken terug op een aantal 

bewogen weken. De school opende weer en dat bracht bij u en bij het 

personeel de nodige spanning met zich mee. Al met al zijn we de 

afgelopen weken goed door gekomen. Er waren gelukkig weinig 

besmettingen onder kinderen en personeel.  

Nog een collega zit op dit moment ziek thuis, we hopen dat ook deze 

leerkracht na de meivakantie weer kan starten. 

 

Langzaam beginnen in de klassen ook weer de ‘leuke’ dingen. We 

hebben vandaag, weliswaar per klas, de Koningsspelen gevierd. Ook 

vierden we Pasen in alle klassen. We hopen van harte dat na de 

meivakantie langzaam maar zeker wat meer versoepelingen mogelijk 

zijn. 

 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aantal bijlagen. Er is een oproep 

voor nieuwe leden in de Ouderraad, een oproep voor een nieuwe 

penningmeester van de Ouderraad en een brief namens ons bestuur. 

Ook zijn 2 flyers bijgevoegd, van Accres en Vakantiegeld Samen 

Delen. 

 

De ouders van locatie Donken ontvangen bij deze nieuwsbrief ook een 

aparte maandelijkse update over de aanstaande nieuwbouw. Deze 

maand is dat in de vorm van een heuse vlog door de tijdelijke locatie. 

 

 

Wij wensen u een hele fijne en uiteraard gezonde meivakantie.  

 

Met vriendelijke groet, namens al het personeel, 

 

Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 

Locatiedirecteuren  

 

 
Versoepelingen en activiteiten na de meivakantie 

Op dit moment valt nog niets te zeggen over versoepelingen in het onderwijs. Voorlopig blijft 

de verschillende start- en eindtijd nog gehandhaafd. Ook werken de kinderen nog steeds 

alleen in de eigen groep en proberen we alle ‘bubbels’ zo veel mogelijk in stand te houden. 

 

Over de activiteiten in juni en juli valt op dit moment ook nog niets te zeggen. Het is nog 

niet bekend of bijvoorbeeld een schoolkamp op Ameland mogelijk is en of de eindmusical op 

school kan plaatsvinden. Ook onderzoeken we of we aan het einde van het schooljaar alsnog 

op schoolreis kunnen met groep 1 t/m 7. 

 

We hopen u na het Hemelvaartweekend meer over te kunnen vertellen. 

 
Personeel en formatie 

Op dit moment wordt gekeken hoe de formatie voor komend schooljaar er uit gaat zien en 

welke groepen er zijn. Net als dit schooljaar zullen we ook komend schooljaar 18 groepen 

hebben. Het duurt echter nog even voordat de personele bezetting rond is. We hopen u in de 

2e helft van juni te kunnen vertellen wie volgend jaar in welke klas lesgeeft. 

Agenda: 
 

24 april t/m 9 mei - 
Meivakantie 

 
13 & 14 mei - 

Hemelvaart en dag na 
Hemelvaart: alle 
kinderen vrij 

 
24 mei -  

2e Pinksterdag – alle 
kinderen vrij 

 



 

 

 
Ouderbijdrage via Schoolkassa 

In de vorige nieuwsbrief is aan u gemeld dat wij eind april het geld voor de ouderbijdrage 

gaan innen via Schoolkassa. Dat heeft iets vertraging opgelopen. De planning is nu dat het 

geld in mei geïnd gaat worden. 

Ter verduidelijking: dit jaar vragen wij u alleen om de bijdrage van 25 euro voor de 

ouderbijdrage over te maken. Dit jaar wordt er geen geld gevraagd voor de schoolreizen. Het 

geld van de schoolreizen van afgelopen jaar staat tenslotte nog op de rekening. 

 
Vakantierooster 2021-2022 

Het vakantierooster is vastgesteld door de GMR en kunt u hieronder lezen. Eventuele 

(kleuter)vrije en studiedagen worden later gepland en gepubliceerd. 

 

 
 
Nieuwe leesboeken voor alle klassen.  

Afgelopen najaar hebben de kinderen een heleboel tulpenbollen verkocht, waarschijnlijk 

staat uw tuin nu vol met een kleurenpracht aan tulpen.  

 

Van het geld dat de verkoop van de tulpenbollen heeft opgeleverd hebben we voor alle 

groepen, in samenwerking met schrijfster Nanda Roep, een geweldig mooi boekenpakket 

kunnen aanschaffen. Het was erg fijn dat een kundig iemand hierbij met ons heeft 

meegedacht.  

We hopen dat deze boeken de kinderen zal motiveren om lekker te gaan lezen. Om onze 

aankoop nog wat extra glans te geven heeft Nanda Roep, bekend van de kinderboekenserie 

Plaza Patatta, een bezoek gebracht aan een aantal groepen. Dit heeft erg motiverend 

gewerkt, want de kinderen verslinden de boeken!  

 

Na de meivakantie zullen we de boeken op een ludieke wijze aan de kinderen presenteren.  

 

 

 

 

 

 


