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

Inleiding
Gelukkig zien we een daling wat betreft de besmetting
van het coronavirus. Desalniettemin stijgt het aantal
doden ten gevolge hiervan. Het is dus een onzekere
tijd met ook veel verdriet. We moeten echt op onze
hoede blijven ook al duurt het nog zo lang.
Het blijkt maar weer dat niets vanzelfsprekend is. We
waren dan ook niet anders gewend dat alles maar
normaal was, maar dat is dus niet zo. Niet meer zomaar op vakantie of uit eten gaan, of een verjaardag
met elkaar vieren of zelfs naar een begrafenis gaan
van een dierbare of een bezoekje brengen aan opa en
of oma in een verzorgingstehuis.

Grote dankbaarheid voor een ieder die werkt met een
risicogroep. Zo ben ik trots op de leerkrachten, maar
ook op de kinderen en u ouders die zich voorbeeldig
hebben aangepast aan deze nieuwe onzekere situatie.
En gelukkig mogen we het vertrouwen hebben op onze Heer die onze zorgen en verdriet kent.
Ik wens u veel gezondheid toe!
meester Luuc

Schoolse zaken

Vakanties 2019-2020 studiedagen
Hieronder de vakanties voor het schooljaar
2019-2020:
Meivakantie
ma. 27 apr. t/m vr. 8 mei 2020
(kinderen krijgen wel 6,7 en 8 mei thuiswerk aangeboden).
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








Iedere week hebben we een teamoverleg online via Teams. 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.
Het opgestuurde protocol geeft aan hoe we
ons onderwijs gaan inrichten per 11 mie tot
aan 1 juni 2020
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.

Agenda
Zie opgestuurde protocol

Vakanties 2020-2021
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!

