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Belangrijke data
6-7-2020
Musical groep 8

Beste ouders, verzorgers,
Met nog een kleine week te gaan, komt het eind van dit
bijzondere schooljaar toch echt in zicht. Helaas moeten we
afscheid nemen van meester Rick, maar het goede nieuws is
dat juf Manon weer van de partij is volgend jaar. Haar verlof
zit erop! De school draait sinds afgelopen mei het huidige
continurooster waarbij alle kinderen op school lunchen en de
eindtijd 14.30u is. Na de zomervakantie zullen we het
continurooster voortzetten en de evaluatie zal plaatsvinden
voor de herfstvakantie. Kibeo, de organisatie die onder
andere buitenschoolse opvang verzorgt, is vanaf de start van
het huidige continurooster steeds meegenomen in de
communicatie en berichtgeving naar ouders. Voor vragen
m.b.t. contracten kunt u bij Kibeo terecht.
We hebben mooie feesten met elkaar gevierd waaronder het
Kerstfeest dat wederom is gehouden in de Koepelkerk en ook
weer een enorm succes was. Maar ook het welkom heten van
de Sint was bijzonder met paard Ozosnel dat zelfs op school
heeft geslapen! Carnaval was het laatste feest voordat alle
scholen op slot moesten. Het team heeft alles behalve stil
gezeten vanaf de sluiting. Samen hebben alle collega’s
ervoor gezorgd dat het thuiswerken goed is neergezet en is er
vanaf het begin van de sluiting zoveel als mogelijk nauw
contact gebleven met kinderen en ouders, maar ook met de
bewoners van De Veste. Nu we weer volledig open zijn,
hebben we ons (nog) te houden aan diverse regels en
afspraken. In de laatste week van de vakantie informeren wij
u verder over de start van het schooljaar met betrekking tot
praktische aangelegenheden. Voor nu….. Iedereen een
gezonde, fijne en prettige zomervakantie toegewenst!

8-7-2020
Uitglijden groep 8
9-7-2020
14.30u Zomervakantie
10-7- 2020
Studiedag; alle kinderen vrij
24-8-2020
1e schooldag nieuwe
schooljaar

Badjesdag

Vriendelijke groeten, team Willem de Zwijger
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Musical groep 8
De musical van groep 8 is dit jaar gefilmd! De kinderen van groep 8 hebben zelf de scenes
opgenomen en gemonteerd. Afgelopen week is gekeken met meester Stef en juf Erna wat er
nog moest worden bijgeschaafd of worden toegevoegd aan bijvoorbeeld geluidseffecten.
Maandagavond 6 juli laten de kinderen de film zien aan de eigen ouders/verzorgers in
gebouw Irene. Daar we rekening moeten houden met de anderhalve meter regel, kunnen de
kinderen maximaal twee mensen meenemen naar deze avond. Helaas is er dit jaar geen
mogelijkheid om extra mensen uit te nodigen.

Uitglijden groep 8
Woensdag 8 juli nemen we officieel afscheid van groep 8 door hen te laten uitglijden. Normaal
gesproken zijn alle ouders van alle groepen van harte welkom om dit bij te wonen. Echter door
de anderhalve meter-regel kunnen alleen de ouders van de groep 8 kinderen bij het uitglijden
van de eigen kinderen aanwezig zijn en willen wij alle andere ouders vragen echt te wachten
tot 12.15u om naar school te komen om de kinderen van de overige groepen op te halen.

Nieuwe schoolkalender en verkorte schoolgids
Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan de nieuwe schoolkalender/verkorte
schoolgids voor het komende schooljaar. In een van de eerste weken van het nieuwe
schooljaar zal deze kalender/verkorte schoolgids worden uitgedeeld.
Onderstaande schooltijden zullen gehanteerd worden tot de herfstvakantie. De kinderen
lunchen met de eigen leerkracht in het eigen lokaal. LET OP: Groepen 1 t/m 4 zijn na de
zomervakantie weer vrij op vrijdagmiddag!
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groepen 1 t/m 4
8.30u - 14:30u
8.30u - 14:30u
8.30u - 12:15u
8.30u - 14:30u
8.30u - 12:00u

Groepen 5 t/m 8
8.30u - 14:30u
8.30u - 14:30u
8.30u - 12:15u
8.30u - 14:30u
8.30u - 14:30u

Welkom
In juli en augustus worden Jett, Yven, June en Noah 4 jaar! Alvast van
harte gefeliciteerd!
Wij wensen deze kinderen veel (werk)plezier toe in groep 1-2.

Volgende Willem Spreekt verschijnt in augustus
Pagina 2 van 2

