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Belangrijke data
Alle vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar vindt u op de website onder het tabblad ‘Praktisch’.
Vr. 18 februari
Ma. 21 februari
Ma. 28 februari
Vr. 15 april
Ma. 18 april
Vr. 22 april
Ma. 25 april

Studiedag: alle leerlingen vrij
Start Voorjaarsvakantie
Studiedag: alle leerlingen vrij
Goede vrijdag: vrij
Tweede paasdag: vrij
Koningsspelen
Meivakantie t/m vrijdag 6 mei

Onderwijs in crisistijd
Als onderwijsteam proberen wij zo goed mogelijk alle kinderen te voorzien van het juiste onderwijs. Na
een periode van veel afwezige leerlingen en/of leerkrachten door Corona en andere oorzaken gaan wij
met frisse moed en vernieuwde energie de draad weer zo goed mogelijk oppakken. We willen u vragen
om uw kinderen zo min mogelijk thuis te houden: er is werk aan de winkel! Vanuit de subsidiegelden
Nationaal Schoolprogramma hebben wij extra personeel in kunnen huren om leerlingen die bepaalde
leerstof nog niet aangeboden hebben gekregen extra te ondersteunen: maar dan moeten de kinderen er
wel zijn. We gaan ervoor!
Eten/drinken en traktaties
Ter herinnering: De kinderen mogen geen pakjes/flesjes drinken en koeken mee naar school nemen.
Water en 0% drankjes zijn toegestaan en uiteraard brood en fruit. Op school zijn wij voor gezonde voeding. Fijn als u daaraan meewerkt.
Als uw kind jarig is mag er getrakteerd worden. Ook dan is het fijn als u aan een gezonde traktatie denkt!
Voor ieder kind in de klas mag één traktatie aangeboden worden; dat is genoeg.
Coronamaatregelen
Ja, we zijn er bijna vanaf. Wat een heerlijkheid. Geen mondkapjes meer en andere restricties.
We laten de kinderen wel op dezelfde manier naar binnen komen, want dat geeft veel rust. De school is
er voor de kinderen en zij hebben onze smalle gangen nodig om hun jas en tas op te bergen en elkaar te
passeren. Na schooltijd weet u waar u uw kind weer op kan halen.
Voor oudergesprekken en ouderhulp bent u weer van harte welkom in de school.
Parkeren rondom de school
De Chagallweg is een té nauwe straat voor een school van onze grootte. Dat vraagt wat van ons allemaal.
Parkeren midden op straat is niet toegestaan. En wilt u ook niet stilstaan op het zebrapad vóór de school
om uw kinderen uit de auto te laten stappen? Daarvoor hebben wij een Kiss & Ride bij het grote schoolplein. Andere kinderen hebben het zebrapad nodig om overzichtelijk over te steken.
De buurtbewoners klagen weleens bij de directie over de parkeeracties overdag. Dat is voor de buurtbewoners en ook voor ons erg onhandig om op te lossen. Met respect voor elkaar komen we een heel eind.
Bij AH is vaak veel ruimte om te parkeren en ook één of twee starten verder: een eindje lopen geeft
lekkere frisse lucht en is goed voor ons allen.
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Aanspreekpunt directie
De komende tijd hebben we drie personen waar u terecht kan:
Joke Walda: directeur. Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag
Ellen de Bruijn: Interim adjunct-directeur. Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag.
Lucienne van Wijk: interim adjunct-directeur. Aanwezig op alle werkdagen van de week.
We wensen u een fijne voorjaarsvakantie en een goede gezondheid toe!
Hartelijke groeten,
Joke, Ellen en Lucienne
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