
 
 
 
 
 

 
Donderdag 21 mei   
t/m zondag 24 mei   Pinksterweekend 
Maandag 1 juni    Tweede Pinksterdag 
Dinsdag 2 juni    Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 
Vrijdag 26 juni Afscheidsactiviteit groep 8 (inclusief overnachting op 

school) 
 

 
Vanaf 8 juni mogen we weer "helemaal" naar school!  
Het huidige rooster (met een A en B groep) loopt dus door t/m vrijdag 5 juni a.s. We zijn nu in 
afwachting van de protocollen die worden opgesteld voor de opening vanaf 8 juni. Zodra we 
weten aan welke voorwaarden we moeten voldoen zullen we een concept-plan voorleggen aan 
de MR. Na goedkeuring zullen we u hierover uiteraard informeren.

Afgelopen week is de levering van het schoolfruit weer opgestart. We verdelen het fruit van drie 
dagen de komende weken over de twee lesdagen van de kinderen. Mogelijk krijgen ze dus een 
extra stuk fruit mee naar huis. Een deel van het fruit van deze (korte) werkweek is gistermiddag 
geschonken aan de voedselbank. 
 

Op 2 juni zijn alle leerlingen vrij. De leerkrachten vergaderen deze dag o.a. over de volgende 
zaken: groepsformatie 2020-2021, overgang leerlingen, technisch lezen, academische 
opleidingsschool, plan heropening school en afnames van toetsen. 
 

Helaas hebben enkele leerling-activiteiten dit schooljaar geen doorgang kunnen vinden ten 
gevolge van de coronacrisis. Denk hierbij aan enkele sportactiviteiten en het Paasfestijn. Ouders 
hebben echter wel voor deze activiteiten betaald door middel van de ouderbijdrage. Per leerling 
is er op dit moment dus een klein bedrag niet besteed aan de activiteit waarvoor het 
oorspronkelijk bedoeld was. Als Bestuur van de OV hebben we besloten dat dit overgebleven 
geld alsnog ten goede moet komen aan de leerlingen. Het lijkt onmogelijk om dat op korte 
termijn (dus vóór de zomervakantie) nog voor elkaar te krijgen. Daarom wordt in overleg met het 
docententeam geprobeerd om in het nieuwe schooljaar iets leuks te organiseren. Wordt 
vervolgd...

Namens de OV, M. van Egmond, penningmeester 

 
 


