
 

 

 

Nieuwsbrief  
  Vrijdag 28 mei 2021 

 

In deze nieuwsbrief 
- Belangrijke data 
- Schoolreisjes 
- Musicalproject 
- Oudertevredenheidsonderzoek 
- IJsjesdag 

 

Belangrijke data 
- Ma 31 mei: Schooltandarts  
- Ma 31 mei: Vakantieschool Taal 
- Di 1 juni: Schoolreisje 3-4 
- Di 1 juni: Dinsdagmiddagclub 
- Ma 7 juni: Studiedag personeel; 

alle leerlingen vrij 
- Di 8 juni: Studiedag personeel; 

alle leerlingen vrij 
- Vr 11 juni: Leerlingenraad 
- Vr 11 juni: Nieuwsbrief uit 
- Ma 14 juni: Grafiekproject gr 8 
- Di 15 juni: Rode Loper gr 3 
- Di 15 juni: Dinsdagmiddagclub 
- Wo 16 juni: Rode Loper gr 1-2-6 
- Wo 16 juni: Vakantieschool Taal 

 

Schoolreisjes 
Door het versoepelen van de regels zijn 
er gelukkig weer schoolreisjes mogelijk! 
Gisteren zijn de groepen 5-6 en 7 als 
eerste op schoolreisje geweest naar het 
Archeon. De groepen 3 en 4 gaan 
dinsdag 1 juni a.s. op schoolreisje. De 
groepen 1/2a en1/2b zullen op 
woensdag 30 juni op schoolreisje gaan. 
 

Musicalproject (bijlage) 
Bij deze Nieuwsbrief zit een flyer van de 
Musical-4-daagse die voor kinderen vanaf 
6 jaar wordt georganiseerd in de 
zomervakantie. U kunt uw kind hiervoor 
aanmelden. De nodige informatie vindt u 
in de flyer. 

 

 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Om zoveel mogelijk ouders bij ons 
oudertevredenheidsonderzoek te kunnen 
betrekken staan er nu elke dag  beneden 
bij de administratie enkele chromebooks 
klaar waarop u het vragenlijstje snel kunt 
invullen, veilig en corona-proof. Kost u 
hooguit 5 minuten. U helpt ons er enorm 
mee, dus als u toch uw zoon of dochter 
naar school komt brengen of van school 
komt halen de komende dagen: loop 
even naar binnen (tijdens het wachten 
bijvoorbeeld) en vul het vragenlijstje in 
voor u weer naar huis gaat. Alvast enorm 
bedankt! 
 

IJsjesdag 
Een mooie nieuwe traditie: IJsjesdag 1x 
per jaar ter herinnering aan meester 
Michael. Was lekker!! 
 

 
 
  
 Een fijn weekend allemaal! 
 
   Rob van Beek   


