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Een paar dagen vrij en gymnastiek 
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In verband met een korte schoolweek, door de studiedag en de Hemelvaartvakantie, voor nu ook een 
korte nieuwsbrief.  

De tweede schoolweek na heropening na Corona zit erop. Gelukkig zijn de meeste leerlingen de afge-
lopen dagen ook echt naar school gekomen. Zowel de leerkrachten als de leerlingen zijn erg blij dat 
ze elkaar weer “in het echt” kunnen zien. Gisteravond hebben wij van minister president Rutte ge-
hoord dat de scholen per 8 juni weer helemaal open gaan. Vanuit de PO-Raad en brancheorganisaties 
volgt hier (hopelijk) komende week weer een protocol voor. Zodra wij dit uitgewerkt hebben voor on-
ze school, zullen we u daar natuurlijk zo spoedig mogelijk per MSI over informeren. Wel willen wij 
mededelen aan de ouders van de leerlingen van groep 1 dat wij er hard aan werken om het mogelijk 
te maken dat ook de leerlingen van groep 1 zo spoedig mogelijk weer een paar dagen in cohorten 
naar school kunnen komen. We zullen u daar na het weekend over informeren. Houdt u dus uw MSI 
in de gaten.  

Suikerfeest 

Mijn SchoolInfo 

De komende dagen is het Hemelvaartvakantie. De school is daarom tot en met zon-
dag 24 mei gesloten. Op maandag 25 mei wordt cohort A weer op school verwacht 
en gaat cohort B met het thuiswerk aan de slag. Op woensdag 27 mei willen wij weer 
starten met de gymlessen van meester Roger. Omdat nog niet duidelijk is of we ko-
mende week het Piet Vinkcentrum hier al voor mogen gebruiken, zullen we u daar 
vóór woensdag via een aparte mail via MSI van op de hoogte brengen. Woensdag 27 
mei zijn de leerlingen van cohort A op school. Wij wensen iedereen een fijne Hemel-
vaartvakantie toe met veel mooi weer.  

Het komend weekend wordt door een groep ouders en leerlingen het Suikerfeest, de 
afsluiting van de periode van de Ramadan, gevierd. Het Suikerfeest is een Islami-
tisch feest dat aan het einde van de Ramadan gevierd wordt. Wij wensen alle gezin-
nen die het Suikerfeest vieren de komende dagen heel veel plezier, geluk en hele 
mooie feestdagen toe.  

Schoolfotograaf 

Vele activiteiten zijn afgelast voor dit schooljaar in verband met de uitbraak van het Corona-virus. 
Dat is jammer en maakt dit schooljaar tot een wel heel bijzonder jaar. Wij krijgen regelmatig vragen 
van ouders wat nog wel door kan en mag gaan en wat niet. Wij kunnen u nu 
melden dat wij nog actief bezig zijn met het organiseren van het maken van 
schoolfoto’s voor dit schooljaar door onze schoolfotograaf. Wij weten van vele 
ouders dat zij het reuze jammer zouden vinden als een schooljaar van hun 
kind ontbreekt in het fotoalbum.  Natuurlijk moet het maken van schoolfoto’s 
op aangepaste “Corona-proof” wijze en met inachtneming van de RIVM-
maatregelen. De fotograaf denkt actief met ons mee hoe dit de komende we-
ken nog te realiseren. Wanneer wij de definitieve datum weten, zullen we u per MSI op de hoogte 
brengen.  

Met het lezen van deze nieuwsbrief merkt u weer hoe belangrijk het is dat u, als ouder, dagelijks uw 
MSI in de gaten houdt en goed leest. Wij communiceren momenteel vrijwel alles in MSI. Wanneer u 
dat niet doet, mist u belangrijke zaken en dat is spijtig, voor zowel u als uw kind(eren). Helaas mer-
ken wij dagelijks dat dit voor sommige ouders en kinderen tot vervelende situatie leidt! Dus nogmaals, 
alstublieft wees er alert op! 


