Nieuws over het opstarten van school
Afgelopen dinsdag heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de scholen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk
opengesteld worden. Daar zijn wij heel blij mee! Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een aparte brief met
uitgebreide informatie over de start van de gedeeltelijke openstelling van onze school met ingang van
maandag 11 mei 2020.
Meivakantie
Vanaf vandaag is de meivakantie ingegaan. Tot en met dinsdag 5 mei zullen kinderen, ouders en
onderwijspersoneel de tijd nemen om uit te rusten en op te laden. We wensen iedereen een fijne vakantie en
hopelijk ook tijd om te genieten van de rust.
6, 7 en 8 mei
Op 6, 7 en 8 mei zal er voor alle groepen nog afstandsonderwijs gegeven worden zoals u gewend bent van de
laatste weken. Voor sommige groepen zal er in Classroom werk voor drie dagen opgegeven worden en voor
andere groepen zal dit per dag gebeuren. We verwachten dat alle kinderen die dagen ook hun werk doen
omdat we vanaf 11 mei verder zullen gaan waar we zijn gebleven.
Afscheid juf Zuzanne
We nemen afscheid van juf Zuzanne die ons erg heeft geholpen in de groep 6, 7 en 8! Bedankt voor je inzet
en onderwijs, Zuzanne en veel succes met je andere werkzaamheden!
Afscheid Rico
In groep 3 nemen we ook afscheid van Rico. Hij gaat met zijn gezin verhuizen naar een andere gemeente
waardoor hij niet meer bij ons op school kan blijven. Rico, veel succes op je nieuwe school en hopelijk voel je
je daar snel thuis.
Woningsdagquiz
U heeft het vast wel gezien in de Classroom van uw kind(eren): juf Karin heeft een woningsdagquiz bedacht
waarmee u een door haar zelfgemaakte oranjetaart kunt winnen. U en uw kind(eren) kunnen vandaag de
antwoorden nog inleveren bij juf Karin!
Dodenherdenking
Dit jaar zal vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus een aangepaste dodenherdenking op 4 mei
worden gehouden. in Vinkeveen. Er zal een film gemaakt worden waaraan mogelijk ook leerlingen van onze
groep 8 hun medewerking aan zullen verlenen. Zij kunnen een gedicht maken en dat voordragen. We zullen u
nog informeren over het tijdstip waarop dit uitgezonden zal worden.
Noodopvang in de meivakantie
Als u in een cruciaal beroep werkt en uw partner uw kind niet kan opvangen, is er de mogelijkheid om een
beroep te doen op de noodopvang in de meivakantie. Dit zal door de gemeente via de
kinderopvangorganisatie georganiseerd worden. Als u noodopvang nodig heeft, kunt u mailen naar
kinderopvang@derondevenen.nl

Vakantierooster 2020-2021
Helaas zitten er twee foutjes in het vakantierooster 2020-2021 dat we vorige week in de nieuwsbrief gedeeld
hebben. Het juiste en definitieve vakantierooster voor 2020-2021 ziet u hieronder:
Herfstvakantie

19-10-2020

23-10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020

01-01-2021

Voorjaarsvakantie

22-02-2021

26-02-2021

Goede Vrijdag

02-04-2021

2e Paasdag

05-04-2021

Meivakantie

26-04-2021

30-04-2021

Hemelvaart

13-05-2021

14-05-2021

Pinkstervakantie

24-05-2021

28-05-2021

Zomervakantie

19-07-2021

27-08-2021

Meeleven
We leven mee met onze voorzitter, Wim Mondeel, en zijn vrouw Jacqueline. Gisteren is zijn schoonmoeder
aan de gevolgen van het Coronavirus overleden. Verdriet.... Wij wensen Wim en Jacqueline en hun kinderen
en verdere familie Gods’ nabijheid toe.
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan en een fijne meivakantie!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur

