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Plaatsing VO 

De plaatsingsronde naar het VO is geweest en dat was wel even spannend voor 

de leerlingen van groep 8. Het zou mooi zijn als alle kinderen naar de school van 

hun eerste keuze kunnen gaan, maar helaas is dat niet het geval. Er zijn nou 

eenmaal een aantal scholen populairder dan andere scholen. Dit jaar is er 

gelukkig niemand op zijn laatste keuze terecht gekomen, ook landelijk niet. 

39 leerlingen van de 48 leerlingen zijn binnen hun top 3 geplaatst, dus dat is erg 

fijn! We hopen dat iedereen uiteindelijk tevreden is met zijn/haar nieuwe school 

voor volgend schooljaar. 

 

 

Corona update 

Gelukkig zijn er nog steeds geen groepen geweest die in quarantaine moesten, 

maar we hebben wel last van het opvangen van groepen als leerkrachten ziek 

zijn, want dat kan ook nog. We mogen de groepen niet verdelen onder de andere 

groepen, omdat de kinderen nog niet mogen mengen (cohorten). Dat maakt het 

lastig, want dat is wat we meestal de eerste dag doen, zodat we de tijd hebben 

om een invaller te regelen. Dat betekent dus dat het soms voorkomt dat een 

groep thuis moet blijven. We snappen dat dat lastig is, zeker als je dat pas in de 

ochtend te horen krijgt, maar soms gaat het echt niet anders. We proberen het 

natuurlijk eerst altijd intern of met een vervanger te organiseren.  

We hopen dan ook dat we nog steeds jullie begrip hiervoor hebben en we zijn 

erg blij voor de flexibiliteit die ook jullie tot nu hebben laten zien.  

Laten we hopen dat er vanaf 21 april versoepeld gaat worden, zodat we meer 

mogelijkheden hebben. Nog even volhouden tot de meivakantie dus! 

 



 

 

 

Nieuws van de OMR 

In de week van 19 april zal er een TSO-oudertevredenheidsenquête worden 

georganiseerd, dus plan alvast een gaatje in je agenda hiervoor, zodat er zoveel 

mogelijk respons komt en we een goed beeld hebben! 

 

 

Online les van ouders 

Groep 4A heeft online les gehad van een echte architect. Een opa in die groep is 

naast stedenbouwkundige ook architect en dat sloot perfect aan bij het thema 

van Blink. Het was een enorm succes! Leuk dat er op deze manier toch nog 

interactie is tussen school en thuis. 

 

 

 



 

 

 

Kunst & Cultuur 

De Hermitage vraagt om steun 

Al jarenlang bezoeken de groepen 4,5 en 6 van onze school het indrukwekkende 

museum De Hermitage. Zij krijgen dan een rondleiding door één van de 

schitterende exposities, altijd gevolgd door een kunstzinnige workshop. Die 

bezoeken zijn tot nu toe helemaal gratis. 

Nu dreigt De Hermitage -een organisatie die zonder subsidie werkt- dit 

schoolarrangement door Corona niet meer te kunnen voortzetten in de toekomst. 

Daarom vragen zij uw steun. Een bijdrage is voor 125 procent aftrekbaar.  

 

Zie voor meer informatie: 

https://hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/houd-de-hermitage-open-a/open  

 

Help de Hermitage met een gift, hoe klein of groot ook.  

 

 

Verhuizen 

Gaan jullie verhuizen? Op korte of lange termijn? Geef het dan door, zodat we er 

rekening mee kunnen houden. Jullie ontvangen dan een uitschrijfformulier dat 

wij nodig hebben om de kinderen naar de nieuwe school over te kunnen 

schrijven. 

 

 

Belangrijke data 

Maandag 26 april   start meivakantie (2 weken) 

Maandag 10 mei   start school 

Donderdag 13 mei   Hemelvaart 

Vrijdag 14 mei   kinderen vrij 

Vrijdag 21 mei   Anniedag (onder voorbehoud) 

Maandag 24 mei   Pinksteren 

https://hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/houd-de-hermitage-open-a/open

