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Datum Activiteit  

 

26 april - 7 mei  Meivakantie 

  

13 - 14 mei Hemelvaartsdag en vrije dag. 

  

20 mei Schoolfotograaf 

  

21 mei Sportdag 

  

24 mei 2e Pinksterdag vrij 

  

 

De Kunstweken 

De laatste fase van de kunstweken gaan we in. De kinderen hebben hun uiterste best 

gedaan om  een mooi kunstwerkje te maken. Een kunstwerk dat gezien mag worden en 

waar ze trots op mogen zijn. Alle kinderen hebben een eigen online museum waarin hun 

kunstwerk hangt. Ze kunnen hiervoor iedereen uitnodigen hun creatie te bewonderen. 

Daarvoor hebben alle kinderen hun persoonlijke museumfolder ontvangen.  

Net als een echt museum hebben de online musea van de kinderen ook een heuse 

museumshop.  Echte liefhebbers kunnen hier een leuk aandenken met het kunstwerk 

bestellen. Let op! Er is een einddatum dat ook deze shop zijn deuren sluit. Dit is 14 mei 

2021. De bestellingen zullen op school worden uitgedeeld. 

 

Eieractie OR 

De OR heeft voor de Paasdagen een eieractie gehouden. Ondanks de beperking in het 

verkopen van de doosjes eieren, is er voor een heel mooi bedrag geld opgehaald: € 467. De 

opbrengst hiervan komt ten goede aan de kinderen.  

 

Schoolfotograaf 

Onder voorbehoud staat op 20 mei de komst van de schoolfotograaf gepland. De richtlijnen 

die dan gelden zullen leidend zijn voor het besluit om het al dan niet door te laten gaan. 

Tip voor de kinderen: draag fleurige kleding deze dag. 
Na enkele weken worden kaarten uitgedeeld op school waarop een inlogcode staat. 
Bestellen van de foto’s gebeurt online door uzelf.  



Foto Koch zal dit wederom verzorgen. Zij hebben een aantrekkelijk actie waarbij de 

groepsfoto gratis is indien deze binnen de gestelde termijn wordt besteld. 

 

Sportdag 21 mei  

Helaas gaat de sportdag op de Bijenkamp voor groep 6 t/m 8 dit jaar i.v.m. 

coronamaatregelen niet door. 

In plaats van deze sportdag komt er een alternatieve sportdag per school. 

Deze sportdag wordt georganiseerd door de sportfederatie voor alle groepen (1 t/m 8). 

Het is een sportdag waarbij de kinderen spelletjes gaan doen. Alle klassen blijven apart en 

het wordt geheel coronaproof opgezet.  

Zo kunnen we er toch een sportieve dag van maken! 

 

Corona ontwikkelingen 

De afgelopen periode was het binnen de school onrustig op dit gebied. Er moesten 

meerdere groepen in quarantaine en dit had een enorme impact op alle betrokkenen.  

Snel handelen en korte communicatielijnen zijn van belang gebleken en we hebben gelukkig 

kunnen beperken dat de besmettingen zich hebben voortgezet. We hopen natuurlijk dat we 

na de vakantie een rustigere tijd tegemoet gaan.  

Er zijn versoepelingen aangekondigd door de regering, die per 28 april in gaan. Voor het 

onderwijs verandert er de komende tijd nog niets. De richtlijnen blijven van kracht en we 

zullen dus vooralsnog in de groepscohorten gescheiden blijven van elkaar. 

Wat dit betekent voor de activiteiten de komende periode is nog moeilijk in te schatten. We 

hopen op een versoepeling waardoor er meer mogelijk wordt. Welke activiteiten worden 

georganiseerd, wordt op schoolniveau bepaald in samenspraak met de 

medezeggenschapsraad.  

  

Ouderbetrokkenheidsonderzoek 

De termijn voor het invullen van dit onderzoek is bijna verstreken. Voor onze school is de 

respons 43%. Wilt u het (alsnog) invullen? Het staat nog open tot 30 april. 

 

 


