
 

Informatiebulletin, 4 juni 2020  
 

Kort informatiebulletin 

Vandaag hebben alle ouders via de app én via de mail een 

brief ontvangen over de volledige opening van de school. 

In deze brief staat veel belangrijke informatie. 

Aanvullend hebben wij nog enkele punten die niet passend wa-

ren om in de brief te plaatsen. Om deze reden hierbij een korte 

versie van ons wekelijks informatiebulletin. 

 

Enkele aanvullingen op de brief van vanmiddag 

1) Twee belangrijke punten misten in ons rijtje m.b.t. het kopje 

‘gezondheid’. Om deze reden benoemen wij deze punten als-

nog via deze weg. 

* Bij keelpijn moet de leerling thuisblijven  

* Is er iemand ziek uit het gezin dan blijft het HELE gezin thuis en 

mogen dus ook de overige huisgenoten niet naar school. 

 

2) BSO ’t Kwakersnest én Partou zijn op de hoogte van de aan-

gepaste start- en eindtijden. School en opvang hebben onder-

ling contact met elkaar hierover. 

 

Oudergesprekken 

Van 15 juni t/m 17 juni kunnen ouders van de groepen 1/2 door 

de groepsleerkracht uitgenodigd worden voor een 10-minuten-

gesprek. Voor de groepen 3 t/m 6 zal dit een week later zijn, na-

melijk van 22 t/m 24 juni.  

Groep 7 heeft pre-adviesgesprekken. Deze zijn verplicht. Ouders 

van groep 7 krijgen een aparte brief hierover. 

 

Niet alle ouders krijgen een uitnodiging voor het 10-minutenge-

sprek. Alleen als de leerkracht de ontwikkeling van uw kind wil 

bespreken, wordt u uitgenodigd. Wij voorkomen daarmee dat 

tijdens de startgesprekken in september zich verrassingen voor-

doen.   

Mocht u niet uitgenodigd worden maar wenst u wel een ge-

sprek, dan kunt u zelf contact opnemen met de leerkracht via 

de mail. 

Het maken van een afspraak, omdat u een bepaalde zorg 

heeft, kan overigens het hele jaar door.  

De gesprekken zullen digitaal of telefonisch plaatsvinden aange-

zien er (volgens de richtlijnen) geen ouders in de school aanwe-

zig mogen zijn. De leerkracht stemt dit met u af. 

 

Twee vrijdagen extra naar school 

Ouders van groep 1 t/m 4 zijn al eerder geïnformeerd over de 

twee vrije vrijdagen die op de kalender staan. Het gaat om vrij-

dag 12 juni en 26 juni. Deze twee vrijdagen zullen de kinderen 

gewoon naar school gaan. 

 

Afscheid groep 8 

Het is begrijpelijk dat het niet kunnen bijwonen van een musical, 

het niet op kamp kunnen etc. erg jammer gevonden wordt. Ge-

lukkig zijn wij voor de leerlingen hard bezig met het organiseren 

van passende alternatieven. De ouders van groep 8 zijn hier van-

daag apart over geïnformeerd. 

 

Groepsindeling 

Volgende week willen wij de groepsindeling bekend maken. Op 

dinsdag 9 juni vinden de laatste gesprekken plaats en verwach-

ten wij het definitieve plaatje rond te hebben. 

 

Vakantierooster 

Afgelopen week hebben wij de vakanties voor ko-

mend schooljaar 2020-2021 alvast in de kalender 

gezet. De rest van de kalender wordt momenteel 

besproken en volgt later.  
 

Ouders bedankt! 

Wij hebben voor onze schooltuintjes al divers tuingereedschap 

mogen ontvangen. Hartelijk dank Priscilla! 

Wie nog iets over heeft, alles is welkom. 

 

WORD EEN MUSICALSTER IN 4 DAGEN! (ingezonden) 

De Musical4daagse gaat deze zomervakantie door! Heb jij je 

musicallessen gemist, ga je dit jaar niet op en vakantie en hou jij 

van zingen, dansen en acteren? Deze zomervakantie komt de 

Musical4daagse weer terug in de Stadsschouwburg & Philhar-

monie in Haarlem. Maak een musical in 4 dagen voor een écht 

publiek. Geen ervaring nodig!  

Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in 

de vakantie een eenmalige musicaltraining te volgen. Zowel de 

repetities als de presentatie vinden plaats in de Philharmonie 

Haarlem.  

 

Voor wie?  

Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag 

meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zich aanmelden 

voor de Musical4daagse.  

 

Goed om te weten  

4 juli t/m 7 juli & 8 juli t/m 11 juli | 09:00 tot 14:00  

Inschrijven kan tot 20 juni via de website:  

www.musical4daagse.nl.  

 

Let op, er is maar beperkt plaats!  

Kosten voor 4 dagen: €157,95  

 

Meer informatie: Website: www.musical4daagse.nl  

Email: info@musical4daagse.nl  

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc 

 

Agenda: 

Maandag 8 juni: alle leerlingen welkom! 

Vrijdag 12 juni: groep 1 t/m 4 GEEN vrij! 
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