
1 

 

 

 
 
 
 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 
De eerste schoolweek na de Lockdown zit er weer op. Wat heerlijk om alle kinderen weer te 
kunnen ontvangen. Deze week hebben de leerkrachten extra aandacht besteed aan de lange 
periode dat de kinderen niet op school zijn geweest. Bijna elke leerling gaf aan weer blij te zijn om 
naar school te kunnen, de juf/ meester te zien en hun medeleerlingen. 
De eerste schooldag starten met sneeuw was helemaal een feest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolplein: 
Het brengen en halen op verschillende tijden verloopt heel goed. Echter willen wij u met nadruk 
vragen een mondkapje op het schoolplein te dragen en afstand te houden. 
 
Nieuwe interim directeur 
Helaas is het tot nu toe nog niet gelukt een geschiktte directeur te vinden. Femke Privé, de huidige 
interim directeur gaat per 15 maart haar werkzaamheden bij ons op school staken. Gelukkig 
hebben we een nieuwe interim directeur kunnen vinden voor drie dagen, de heer  Kees van 
Heesbeen. 
Deze week komt Kees kennismaken met het team en zodra hij voor de school in beeld komt zult u 
als ouders zeker in de gelegenheid worden gesteld om ook kennis te maken. 
 
Schoolfruit 
Vanaf deze week wordt het schoolfruit weer gebracht 
 
Hieronder vindt u een aantal belangrijke data: 

- Vrijdag 19 februari is de school gesloten i.v.m. een studiedag 
- Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 
- In de week van 8 maart starten de cito toetsen voor groep 3 t/m 8 
- Rapporten worden 26 maart mee naar huis gegeven 
- In de week van 29 maart t/m 1 april zijn de rapportbesprekingen, deze worden digitaal 

gehouden 
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VakantiepasClub voorjaarsvakantie 

 

Een winterbootcamp, een speurtocht, bosbingo, of een voorjaarsvaartje met het gezin: voor de leden van 
de VakantiepasClub is er van alles te doen deze voorjaarsvakantie! Ze krijgen een digitale nieuwsbrief met 
activiteiten en kortingsbonnen.  

Er zijn ook activiteiten afgelast, maar daar heeft de VakantiepasClub een oplossing voor bedacht: een 
overzicht van allerlei activiteiten om in en om het huis te doen. Binnenkijken in diverse musea, een 
discodansje leren, tips voor een bootcamp, verhalen luisteren, dieren bespieden, knutselen, de website 
staat er vol mee. 

Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl 
 
 

 

http://www.vakantiepas.nl/

