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De eerste schoolweek met zijn allen in de klas, na de sluiting van de school in 
verband met Corona, zit er weer op. Het was voor zowel kinderen als leerkrach-
ten weer erg wennen met de structuur, focus en concentratie vinden, het je hou-
den aan de regels in de school en in de klas en het weer vinden van het schoolse 
ritme. Wij merken dat dat echt niet meevalt  na zo lange tijd. Daarnaast moet 
iedereen zich ook nog aan allerlei extra veiligheidsmaatregelen houden, waardoor bewegingsruimte 
soms echt beperkt is. Ook dat valt niet mee. Maar het neemt niet weg dat we blij zijn dat alle kin-
deren deze week weer op school geweest zijn.  

Actie voor de voedselbank t/m vrijdag 19 juni 

Schoolfotograaf 

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting De Haagse Scho-
len komen twee plaatsen vrij voor de geleding ouders. Voorwaarde voor deelna-
me aan de GMR van De Haagse Scholen is dat uw kind(eren) op één van de scho-
len van DHS zitten. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u meer over de werk-

zaamheden van de GMR. Ook kunt u hier lezen hoe u uw interesse kenbaar kunt maken.  

We hebben inmiddels al veel volle kratten met gedoneerde producten bij de voedsel-
bank Ypenburg afgeleverd. Daar zijn zij heel erg blij mee. Ook stond er deze week een 
leuk stukje over onze actie in de Posthoorn, editie Leidschenveen-Ypenburg.  

Heeft u nog gulle bijdragen, geeft u die dan komende week nog met uw zoon/dochter 
mee naar school. Die kunnen zij in de kratten in de hal doen. Namens de voedselbank 
willen wij alle gulle gevers die tot nu toe een bijdrage hebben geleverd heel hartelijk be-
danken.  

Eindrapporten en Cito-eindtoetsen 

Op donderdag 18 juni komt de schoolfotograaf. Denkt u eraan om uw kind(eren) niet te lichte, maar 
ook zeker niet te donkere kleding aan te geven. De foto’s worden op een Corona-proof wijze ge-
maakt. Broertjes en zusjes die op school zitten, dus ook bij de peuters, mogen mee op de foto. 
Broertjes en zusjes die niet op school zitten kunnen helaas niet mee gefotografeerd worden.  

Vanaf woensdag 17 juni mogen we weer gebruik maken van de Piet Vinkzaal voor onze gymlessen. 
Leerlingen van groep 3 moeten op gymdagen vanaf 17 juni door hun ouder(s)/verzorger(s) 
om 08.15 uur niet op school, maar bij het Piet Vinkcentrum gebracht worden.  

In onze schoolkalender staat vermeld dat op vrijdag 3 juli de rapporten met de kin-
deren mee naar huis gaan. Omdat wij nog maar net volledig geopend zijn, schuiven 
wij het uitgeven van het laatste schoolrapport een week op naar achteren. Uw kind
(eren) zal/zullen dus op vrijdag 10 juli het laatste schoolrapport van het schooljaar 
mee naar huis krijgen. Zoals wij u al eerder vermeld hebben, zal dit een rapport zon-
der cijfers zijn. Het zal een verhalend rapport zijn voor alle leerlingen.  

De Cito-E toetsen, zoals wij die ieder jaar afnemen in de groepen 3 t/m 7, zullen in de periode tussen 
22 juni en 10 juli worden afgenomen. Gelieve in deze periode onder schooltijd geen (tand)arts af-
spraken te plannen/maken.  

Gymmen in de Piet Vinkhal vanaf woensdag 17 juni 

Op vrijdag 19 juni is het een “onderbouwvrije dag”. Ook deze staat aangekondigd in onze schoolka-
lender. Er is deze dag voor de kinderen van de groepen 1-2 geen school. De kinderen van de groepen 
3 t/m 8 hebben wel gewoon school op vrijdag 19 juni.  


