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Allemaal naar school 
Maandag 8 juni is het zover, dan gaan we 

allemaal weer elke dag naar school. Deze week 

heeft u een e-mail gekregen over deze 

volledige herstart van onze school. Veel 

richtlijnen blijven hetzelfde. Zo ook de 

verschillende begin- en eindtijden en de 

gescheiden pauzes. 

Ouders/verzorgers mogen ook de komende 

weken niet op het plein en in de school komen. 

Daardoor is een persoonlijk gesprek over uw 

kind lastig. U kunt bij vragen (video)bellen en 

mailen met de leerkrachten. Als u de school 

belt kunt u hiervoor een afspraak maken. 

Samen komen we er wel uit. 

 

Rapporten 
De kinderen krijgen woensdag 17 juni, zoals 

gepland, hun rapport mee. Zoals u al eerder 

heeft kunnen lezen is dat niet een rapport over 

de vorderingen van uw kind maar een pagina 

over deze speciale tijd. 

 

Afscheid groep 8 
Door de huidige situatie kunnen we het 

afscheid van groep 8 niet op de manier vieren 

zoals we dat gewend zijn. Door alle 

maatregelen vallen ook veel alternatieven af. 

Op dit moment bekijken we wat de opties zijn. 

De ouders/verzorgers en kinderen van groep 8 

krijgen binnenkort bericht over de invulling van 

het afscheid. 

 
Theoretisch verkeersexamen 
Elk schooljaar doen de kinderen van groep 7 

een theoretisch en praktisch verkeersexamen. 

Helaas kwamen beide onderdelen door de 

corona te vervallen. Het theoretische deel 

maken de kinderen op dinsdag 16 juni, het 

praktische deel wordt volgend schooljaar 

afgenomen. 

 

Schoolreizen 
Helaas zijn ook de schoolreizen dit schooljaar 

niet door gegaan. Als u heeft betaald voor de 

schoolreis blijft het geld gewoon staan voor 

volgend schooljaar. De ouders/verzorgers van 

de kinderen van groep 8 krijgen het 

schoolreisgeld terug gestort.  

 

 
Even noteren: Nationale 

Buitenspeeldag 
Woensdag 10 juni is het Nationale 

Buitenspeeldag. De buurtsportcoaches, Bart en 

Mennart, organiseren van 13.00 tot 17.00 uur 

allerlei activiteiten in het Haagjespark. 

Volgende week krijgen jullie hierover meer 

informatie. 
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