
  

 

 

 
 
Afgelopen maandag zijn onze deuren weer open gegaan en konden we alle  
leerlingen weer ‘in het echt’ begroeten.   
 
Wat een fijne heropening hebben we gehad en wat is het fijn iedereen weer in  
de klas te zien! 
 
Beslisboom 
In een andere bijlage bij de mail van deze weekbrief vindt u de beslisboom.  
Deze kan helpen om te bepalen of uw kind wel of niet naar school mag. 
 
Kleuterbieb voorlopig gesloten, wel graag boeken mee 
Iedere week kunnen de kleuters terecht in de kleuterbibliotheek. Deze is de komende periode 
gesloten. Wilt u de boeken die de leerlingen nu thuis hebben van school weer mee teruggeven? 
We bewaren de tassen op school, zodat we meteen weer kunnen starten als de kleuterbieb  
weer opengaat.  
 
Schoolfruit 
In de periode van november t/m april is er wekelijks op woensdag, donderdag en vrijdag voor alle 
kinderen groente of fruit tijdens de pauze. Wij zullen u in de weekbrief informeren, maar u kunt het 
aanbod ook zelf bekijken op:   
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021/De-wekelijkse-levering/Gebr.-Van-
Aarle-B.V..htm  

woensdag rettich 

donderdag  sinaasappel  

vrijdag  appel  

 
In de periode van november t/m april krijgen we schoolfruit aangeboden. Veel leerlingen nemen van 
thuis ook iets mee voor de pauze. Prima natuurlijk, maar wilt u er aan denken dat het op woensdag 
en vrijdag groente-/fruitdag is en uw kind(eren) op deze dagen groente en/of fruit mee naar school 
geven? 
 
Voorjaarsvakantie en continurooster  
De voorjaarsvakantie start op vrijdag 19 februari voor de leerlingen in groep 1 t/m 4 om 12.15 uur. 
De leerlingen in de groepen 5 t/m 8 hebben deze dag een continurooster en eten tussen de middag 
op school. Graag een lunchpakket mee. Voor deze groepen begint de vakantie om 14.15 uur. 
 
En dan zullen we deze beelden weer een weekje ‘moeten’ missen… 
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