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Uit de directiekamer: 
  
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van mei.  
Na een hele periode van alleen maar berichten 
over de gevolgen van het Coronavirus nu ook 
weer wat ‘gewoon’ nieuws en info voor u.  
 
We publiceren nogmaals het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar.  
Nu ook aangevuld met de geplande studie- en lesvrije werkdagen. Op  
studiedagen werken we met het gehele team aan onze schoolontwikkeling 
en kwaliteitszorg. Op de lesvrije werkdagen zijn alleen de leerkrachten, die 
op die dag een reguliere werkdag hebben, op school. Zij werken dan aan  
allerlei zaken op het gebied van de groepsadministratie. 
Het aantal vrije dagen voor de kinderen is gelijk aan het huidige schooljaar. 
Deze planning heeft de instemming van de MR. 
 
We ontkomen er niet aan om toch iets te melden over de nieuwe fase van 
het heropenen van de scholen per 8 juni. Zoals u weet wordt dit pas op 2 juni 
officieel bekrachtigd. De PO raad die in deze situaties altijd een landelijk  
protocol opstelt, heeft aangegeven dat dit protocol iets later gaat komen. 
Men zit nog te wachten op een aantal cruciale richtlijnen vanuit de overheid/
OMT. Hierdoor zal ook de communicatie vanuit ons bestuur INOS pas na het 
weekend komen. Ook ons school specifieke plan van aanpak zal pas ergens 
volgende week met u gecommuniceerd kunnen worden. We proberen wel 
deze week al iets te melden over de schooltijden en het rooster vanaf 8 juni. 
 

AGENDA JUNI 

1 vrij ivm 2e Pinksterdag 

2 vrij ivm studiedag 
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De (handen)wasstraat 
 

Yes! We mogen weer naar school. Hebben jullie elkaar ook zo gemist?  
Wij wel en we zijn blij om elkaar weer te zien. Omdat we nu heel vaak onze handen moe-
ten wassen en dat vaak heel lang duurt, heeft onze juf iets bedacht. Onze juf heeft een 
echte ‘handenwasstraat’ gemaakt in de klas. Als we binnenkomen lopen we meteen door 
de wasstraat. Zo zijn onze handen altijd lekker schoon. En we vinden het ook nog eens 
heel leuk om te doen. 
 

Groetjes,  
Groep 1/2F 
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Framboosjes!! 
 
Wat een verrassing! 
Eén van de ouders , werkzaam bij het bedrijf Driscoll's  (zacht fruit),  heeft 
geregeld dat de kinderen en leerkrachten woensdag lekkere frambozen  
Kregen. De kinderen en leerkrachten vonden het heel attent en hebben 
heerlijk gesmuld. 
Wat leuk. Dank je wel. We hebben gesmuld 
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INLEVEREN BIBLIOTHEEKBOEKEN 
Beste ouders, 
Willen jullie de geleende bibliotheekboeken van de afgelopen weken z.s.m. 
inleveren op school? 
 
Alvast bedankt ! 
 
Groetjes  
Werkgroep bibliotheek 
 
 

VAKANTIES 2020 / 2021 
Eerste schooldag: maandag 24 augustus 2020  
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020  
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021  
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021  
Meivakantie: 3 mei t/m 14 mei 2021 

 
STUDIEDAGEN / LESVRIJE DAGEN 
Studiedagen: 18 september 
   26 oktober 
   8 december 
   29 januari 
   12 maart 
   25 mei  
   7 juni    

 
Vrije dagen:  18 december vrije middag 
   2 april  Goede Vrijdag 
   5 april 2e Paasdag 
   27 april Koningsdag 
   24 mei 2e Pinksterdag 
   23 juli vrije middag 
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Dank aan Bouwbedrijf Balemans en Mechel Makelaardij 
 
Nieuwe sportshirts voor Sinte Maerte 
 

Als school hechten we veel waarde aan gezond gedrag. In dit licht doen we 
graag mee aan verschillende sportactiviteiten in de wijk en de stad. En als 
we dan op een toernooi of bij de Tien van  Aogje verschijnen is het wel zo 
fijn dat we als school fraai voor de dag komen. 
 

We zijn dan ook blij dat we in die laatste ambitie succesvol zijn gebleken.  

Terwijl de sportvelden leeg waren, de gymzalen kinderloos alleen bleven en 

er ook op onze school geen kind meer kon sporten, mochten we toch onze 

sportshirts ontvangen. De sportshirts, 300 in getal, hebben we kunnen  

aanschaffen met de bijdrage van Bouwbedrijf Balemans en Mechel  

Makelaardij. We hopen dat we ze zo snel mogelijk aan u als ouder mogen  

laten zien. Langs deze weg willen wij onze sponsoren in ieder geval hartelijk 

bedanken. 


