
 

 

 

 

 
Lang weekend en vrije dag  
Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei zijn we vrij i.v.m. Hemelvaart. Ook Tweede Pinksterdag, 
maandag 24 mei, is de school gesloten. 
 
Continurooster  
Tot  aan  de  zomervakantie  blijven  we  het  huidige  noodcontinurooster  draaien.  In  het  nieuwe 

schooljaar, vanaf maandag 30 augustus, volgen we het nieuwe definitieve continurooster: 
ma-di-do-vrij:  08.25 uur - 14.15 uur 
woensdag: 08.25 uur - 12.30 uur 
 
Zomervakantie 2021 
I.v.m.de verhuizing start de zomervakantie eerder dan aangegeven.  
Alle leerlingen gaan naar school tot en met dinsdag 13 juli 2021.  
WOENSDAG 14 JULI 2021 IS DE EERSTE DAG VAN DE ZOMERVAKANTIE 2021.  
 
MedezeggenschapsRaad  
Maandag hebben alle oudste kinderen van een gezin een flyer over de verkiezing van de nieuwe 
oudergeleding ontvangen. Het ingevulde stembiljet kunt u meegeven aan uw kind; hij/zij kan het 
inleveren bij de leerkracht tot vrijdag 21 mei 12.00 uur. 
 
Voorbereiding tijdelijke huisvesting  
Vanaf 24 mei start Fa. Meeuw met de plaatsing van de tijdelijke units. De kleuteringang aan het 
Tavenuplein blijft gewoon bereikbaar via de brug aan de Singel. Door de werkzaamheden kunnen 
we niet meer vanaf het Tavenuplein doorlopen naar de Hasselmanstraat.  
 
Overblijfkosten  
Met het huidige continurooster zijn er geen kosten meer voor het overblijven. U dient echter zelf de 
automatische incasso voor het overblijven stop te zetten.  
 
Verkeersweek  
De jaarlijkse verkeersweek staat gepland in de week van 31 mei t/m 4 juni. In deze week besteden 
we extra aandacht aan het verkeer en staan er diverse leuke activiteiten gepland. 
 
Groepen 1-2 
De kleuters werken volgende week nog steeds over het thema ‘Familie’. Volgende week gaat groep 
2 ook aan de slag met het thema ‘Start’ van Veilig Leren Lezen.  
 
Groep 4 
Helaas kunnen er nog steeds geen blokfluitlessen gegeven worden. Omdat we verwachten dat hierin 
dit schooljaar geen verandering meer komt, zien we graag volgende week alle blokfluiten en 
lesboeken terug op school. Zo kunnen we ze schoonmaken en veilig opbergen. We hopen van harte 
dat het schooljaar 2021-2022 een muzikaler schooljaar kan worden. We bedanken juf Anneke vanaf 
deze plaats voor al haar inzet en het meedenkwerk! 
 
Groep 8 & ouders 
De leerlingen van groep 8 krijgen op maandag 17 en dinsdag 18 mei een LEV-training. Voor de 
ouders is er online op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur een LEV ouderavond Zij hebben hier 
al eerder bericht over gehad. Aanmelden kan voor vrijdag 14 mei via een mail naar 
angela.kool@destroming.eu   
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Lied voor a.s. zondag:                  Kernwaarde volgende week: 
Lied: Een parel in Gods hand               :   
          
 

Groep 4: 21-05:  Tafeltoets van de tafel van 4 en 8 (herhaling) 
Groep 5: 28-05:  Tafeltoets van de tafel van 1 t/m 10 door elkaar.   
  
   

  13+14-05: Hemelvaart; de school is gesloten 
  17+18-05: LEV-training in groep 8 (’s avonds voor ouders) 
  21-05 (12u): Uiterste inleverdatum MR stembiljet 
  24-05:  Tweede Pinksterdag; de school is gesloten 
  31-05/04-06: Verkeersweek 
 


