
 
 
 
Pasen 

De zon schijnt al heerlijk, er is bloesem aan de bomen, de lente is begonnen!  
De school is al helemaal in paasthema versierd en aankomende donderdag zullen 
we op school Pasen vieren.  
Pasen staat voor een nieuw begin en hopelijk komt dat er snel aan.  
 
De viering van Pasen vindt corona-proof plaats in de eigen klas met de eigen 
leerkracht.  
Op een door de leerkracht gekozen tijdstip gaan de leerlingen met elkaar genieten 
van de verrassingsbrunch.  
Deze verrassingsbrunch maken de ouders zelf thuis klaar.  
U kunt het bordje vullen met diverse broodjes, misschien een eitje, wat uw kind 
lekker vindt.  
Wanneer u het bordje (liefst plastic of karton) afdekt met aluminiumfolie, blijft het een 
verrassing!!!  
 
In de loop van de dag zullen de leerlingen van de groepen 1-
3 ‘Paaselijk kokkerellen’.    
De leerlingen uit de groepen 4-6 maken in de klas ‘het paasverhaal levend’ door een 
vier- of vijfluik schilderij te maken.    
De leerlingen uit de groepen 7-8 gaan een ‘paasschappelijk debat’ voeren.   
 
Gym gaat deze dag gewoon door.   
Het belooft een gezellige dag te worden!  
 
  

Leerlingstamkaart 
 
Uw kind(eren) heeft/hebben gisteren een enveloppe in zijn/haar tas meegekregen 
met de leerlingstamkaart. 
Daar het heel belangrijk is, dat wij in de administratie over de juiste gegevens 
beschikken, willen wij deze wederom controleren. 
Wilt u zo vriendelijk zijn de gegevens te controleren, eventueel te wijzigen en/of aan 
te vullen en vervolgens de enveloppe weer mee te geven aan uw kind. 
Let op! Bij voorkeur minimaal 1 noodnummer doorgeven a.u.b. 
 
 

Corona update 

 

Dat had niemand van ons verwacht, maar werkelijkheid is anders. Op de Spiegel 
hadden we een bericht gekregen dat twee leerlingen besmet zijn met corona.  
Twee groepen zitten in quarantaine. 
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De leerkrachten en de meeste leerlingen zijn inmiddels getest. De leerkrachten zijn 
negatief op corona en vanaf vandaag zorgen ze dat de leerlingen thuis door kunnen 
gaan met hun schoolopdrachten.  
We wensen de zieke leerlingen heel veel sterkte en we hopen dat ze snel herstellen.  
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Studiedag 6 april 
 
Op dinsdag 6 april is een studiedag.  
Op onze agenda staat de schoolanalyse. De CITO toetsen zijn geanalyseerd. We 
willen als team kijken naar een aantal aspecten: 
Waar zijn we trots op? 
Wat kunnen we van elkaar leren? 
Wat kan nog beter? 
 
De Corona-crisis trekt diepe sporen in het onderwijs. Leerlingen en leraren gaan door 
een jojo van lock-downs, thuisonderwijs en toch weer naar school. Ondertussen 
lopen de achterstanden in het hele onderwijs op en dat raakt kwetsbare kinderen het 
hardst. 
De overheid komt in actie met het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ met forse 
financiële ondersteuning. 
 
Er zit een flinke tijdsdruk op het schoolprogramma en het ministerie verwacht dat 
scholen tot aan de zomervakantie drie stappen zetten:   

 Een schoolscan maken 

 In een schoolscan leggen we de behoefte op leerling- en schoolniveau vast.  

 Op basis van de schoolscan kiezen we effectieve interventies van een 
'menukaart’, deze komt in april beschikbaar.  

 Tot slot zullen we een schoolprogramma maken dat dient als plan van 
aanpak.  

 
 

                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Goede vrijdag en Pasen 2 april 2021 5 april 2021 

Meivakantie 26 april 2021 7 mei 2021 

Hemelvaart 13 mei 2021 14 mei 2021 

Pinksteren 24 mei 2021  

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 



Dinsdag 6 april 2021 Studiedag 3 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 

 


