Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand
April 2020. U kunt de Schoolbrief ook terug vinden op
onze website. Ik wens u veel leesplezier!
In deze schoolbrief:
Inleiding
Schoolse zaken
Leerlingenraad
Agenda
Vakanties

Inleiding
Een maand geleden kon ik nauwelijks vermoeden dat
de huidige situatie zo extreem zou zijn als nu. We zijn
wereldwijd getroffen door het coronavirus. Veel mensen zijn hier al aan overleden en het virus is nog lang
niet weg.
Wie kon vermoeden dat de scholen zouden gaan sluiten en dat mensen elkaar zoveel mogelijk moeten
vermijden. Sommigen denken terug aan de oorlog die
ze hebben meegemaakt. Maar voor velen is dit gegeven iets nieuws, zeker ook voor de kinderen maar ook
voor u als ouders en ons als personeel.
Wat fantastisch is het dat we in korte tijd, thuisonderwijs kunnen aanbieden en dat u als ouders en kinderen hiermee flexibel weet om te gaan.
Een ding is zeker, dat we kunnen stellen dat er niets
vanzelfsprekend is, even naar de winkel of naar een
restaurant, op vakantie of zelfs naar school gaan.
De kerken liepen de afgelopen jaren leeg. Wellicht nu
weer een moment van bezinning dat we elkaar daadwerkelijk nodig hebben ,ondanks de weelde waarin
wij leven. Wellicht kunnen we nu met elkaar weer
meer tijd voor God vrijmaken en hopelijk ook in de
toekomst en kunnen we rust vinden bij Hem.

Ik wens u allen veel sterkte en gezondheid toe in deze
tijd en let een beetje op elkaar!
meester Luuc

Schoolse zaken









Iedere week hebben we een teamoverleg en
wel op de donderdag. We evalueren met elkaar hoe de afgelopen week is verlopen. Uiteraard houden de leerkrachten elkaar dagelijks op de hoogte via de app van cns Herédium, maar ook de ouders via Ouderportaal of
de email.
Iedere dag krijgen de kinderen op maat een
programma aangeboden. De leerkracht staat
direct of indirect met hen in contact. Zo krijgen de kinderen uitleg of er kan door de leerlingen of ouders naar uitleg gevraagd worden.
We werken online met elkaar!
We spelen nu in op de basisbehoeften van de
kinderen en hopen dat hiermee uw kind(eren)
in ontwikkeling blijft (blijven).
Ook krijgen de dolfijnkinderen een programma aangeboden waarmee ze aan de slag kunnen gaan.
We zijn bezig om de aula in een nieuw jasje te
gaan steken.
Vele activiteiten die gepland staan gaan niet
door zoals de eindtoets Route 8 voor groep 8,
de Fancy Fair. We houden u hiervan op de
hoogte.

Vakanties 2019-2020 studiedagen
Hieronder de vakanties voor het schooljaar
2019-2020:
Pasen
vr. 10 apr. t/m ma. 13 apr. 2020
Meivakantie
ma. 27 apr. t/m di. 5 mei 2020
Hemelvaart
do. 21 mei t/m vr. 22 mei 2020
Pinksteren
ma. 1 juni t/m vr. 5 juni 2020
Zomervakantie ma. 20 juli t/m vr. 28 aug. 2020
vr. 17 juli (kinderen ’s middags vrij)
Studiedagen leerkrachten (kinderen vrij)
Dinsdag 30 juni 2020

Vakanties 2020-2021

Leerlingenraad
Donderdag 19 maart zou de leerlingenraad het gemeentehuis in Meerkerk bezoeken. Dit wordt tot nadere order uitgesteld vanwege het coronavirus.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen PO
Koningsdag
Meivakantie PO
Hemelvaart
Pinksteren PO
Zomervakantie PO

ma 19 oktober 2020 t/m 23 okt.
ma 21 dec. t/m 1 januari 2021
ma 22 febr. t/m 26 febr. 2021
vr 2 april t/m ma 5 april 2021
di 27 april 2021
ma 3 mei t/m 8 mei 2021
do 13 mei 2021
ma 24 mei t/m 28 mei 2021
ma 19 juli t/m 27 aug 2021

Datums van studiedagen volgen nog!

Agenda
t/m 28 april zijn voorlopig de scholen gesloten

