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Vakantie in het buitenland
De meivakantie nodigt uit om met het gezin er op uit te trekken.
Helaas zorgt de corona periode ervoor dat er een advies vanuit overheidswege ligt om
alleen te reizen als het strikt noodzakelijk is.
Mocht u voornemens zijn af te reizen naar het buitenland, het vriendelijke verzoek om de
richtlijnen vanuit overheidswege te volgen. Op de reisapp (Download de Reisapp van
Buitenlandse Zaken en Douane | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse
Zaken) vanuit de rijksoverheid kunt u de reisadviezen met de daaraan verbonden
maatregelen nog eens rustig nalezen.
Ik wens u een fijne en vooral veilige en gezonde meivakantie!

Vanaf maandag 17 mei buiten bewegingsonderwijs
Beste ouders / verzorgers,
Buiten wordt het weer alweer wat lekkerder en begint de zon weer te schijnen. Gezien
deze positieve ontwikkelingen gaan wij na de meivakantie (vanaf maandag 17 mei) de
lessen bewegingsonderwijs buiten verzorgen voor de groepen 3 tot en met 8. De kleuters
blijven daarentegen wel in de gymzaal.
Aangezien we buiten gaan gymmen is het belangrijk dat de kinderen hiervoor
buitenschoenen meenemen. Wat betreft gymkleding volstaat een T-shirt met vestje en
een trainingsbroek. Daarnaast is het verstandig (gezien de warmere temperaturen in de
maand juni en juli) wanneer de kinderen in hun gymtas een extra bidon meenemen,
zodat ze tijdens de gymles ook wat kunnen drinken. Overigens is het belangrijk dat de
kinderen zich op warme en zonnige gymdagen thuis al insmeren met zonnebrandcrème.
Wij als leerkrachten mogen de kinderen volgens de richtlijnen niet insmeren. Kinderen
mogen dit zelf vlak voor de gymles natuurlijk ook nog even zelf doen.
Bij slecht weer (hevige regenval of extreme warmte 30+) overlegt de vakleerkracht
samen met de groepsleerkracht of het verstandig is om de gymles buiten door te laten
gaan. Gelukkig hebben we ook nog een mooie gymzaal waar we naar uit kunnen wijken.
We gaan er na de meivakantie weer een leuke en leerzame beweegperiode van maken!
Een sportieve groet,
Namens de vaksectie bewegingsonderwijs

Nieuwsbrief

Schoolfotograaf:
We kunnen dit jaar alsnog ‘gewoon’
schoolfoto’s laten maken. Er is gekozen
voor schoolfotograaf: Verreijt.
De fotograaf komt op donderdag 03 juni en
vrijdag 04 juni voor de groepen van het
hoofdgebouw (DiemeWei).
Op maandag 28 juni zijn de groepen op locatie Huurlingsedam (de Brink) aan de beurt.
Vanwege Corona vervallen voor dit jaar de broer/zus foto’s. Dat is logistiek, met afstand
houden tussen kinderen en m.n. ouders, niet te regelen.
Via Parro hoort u wanneer de groep(-en) van uw kind(-eren) aan de beurt zijn.
Groet, Manon en Roel.

Vrije dagen:
Maandag 24 mei is het 2e pinksterdag en zijn alle kinderen vrij.
Dinsdag 25 mei is het studiedag en zijn ook alle kinderen vrij.

