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Cito-E toetsen groepen 3 t/m 7 

Wisseling van leerkrachten in de week van 22 –26 juni 

Gymlessen in het Piet Vinkcentrum 
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Vanaf maandag 22 juni start in de groepen 3 t/m 7 de afname van de Cito E(ind) toetsen van ons 
leerlingvolgsysteem. Wij vragen u om er zorg voor te dragen dat uw kind goed uitgerust en met een 
goed ontbijt achter de kiezen op school komt. Ook vragen wij u om de 
komende twee weken zo min mogelijk (tand)arts-afspraken te maken 
onder schooltijd. Dit enerzijds omdat het erg vervelend is als de toetsen 
later ingehaald moeten worden, maar we willen ook nog steeds, in ver-
band met Corona, zo veel mogelijk breng- en haalbewegingen van ou-
ders naar en van school voorkomen.  

Ziek– en of absent melden van uw kind 

Alle ouders, collega’s en leerlingen bedankt namens de voedselbank 

Van maandag 22 t/m woensdag 24 juni heeft juf Fanny zorgverlof in verband met een operatie van 
haar dochter. Op maandag 22 juni draait juf Martine groep 5/6, op dinsdag 23 juni draait juf Carola 
groep 5/6 en op woensdag 24 juni heeft groep 5/6 thuisonderwijs. Juf Fanny stuurt dat per MSI toe.  

Op maandag 22 juni werkt juf Anneke in groep blauw. Zij heeft een dagje geruild met meester Peter. 
Hij werkt op woensdag 24 juni een dagje in groep 1-2 blauw. Die dag werkt juf Anneke dan niet.  

Ziek—en of absentiemeldingen van leerlingen moeten dagelijks telefonisch aan ons 
doorgegeven worden vóór 08.30 uur. Dit kan niet per e-mail of per Whattsapp aan 
de groepsleerkracht. In verband met de Corona-uitbraak zijn wij, vanuit de GGD, 
verplicht om de ziekmeldingen van onze leerlingen te monitoren. Bij ziekmelding 
vragen wij u dan ook nadrukkelijk om de klachten van uw kind goed aan ons te be-
schrijven.   

Corona 

De actie van de voedselbank eindigt per vandaag, vrijdag 19 juni. Wij zijn er 
heel erg trots op de wij veel volle kratten met producten aan de voedselbank 
hebben kunnen doneren. Dat was niet mogelijk geweest zonder uw mede-
werking en bijdragen. De voedselbank spreekt dan ook zijn hartelijke dank 
uit aan iedereen die een gulle bijdrage geleverd heeft. Ook de leden van de 
medezeggenschapsraad bedankt voor het uitzetten van deze actie.  

Corona raakt ons allemaal. Het is dan ook een erg moeilijke tijd voor iedereen. Al die 
regels waaraan je je moet houden en ook een stukje angst dat je soms kunt hebben. 
Zelfs onze kleuters zijn ervan onder de indruk en worstelen ermee. Ook Shaan uit groep 
1-2 laat dat zien tijdens zijn spel in de werkles. Hij heeft een zogenaamde “Corona-
jager” uitgevonden en deze gebouwd van Knexx. 

Tot aan de zomervakantie zullen de gymlessen in het Piet Vinkcentrum op de woensdag en donder-
dagochtenden plaats vinden. De groepen 3 starten dus die dagen niet op school, maar worden tussen 
08.15 en 08.20 uur bij het Piet Vinkcentrum verwacht. 

De kleedkamers van het Piet Vinkcentrum blijven tot en met de zomervakantie gesloten. Daar mogen 
wij dus voorlopig geen gebruik van maken. Zorgt u er dus steeds voor dat uw zoon/dochter op de 
woensdag en donderdag gemakkelijk zittende kleding aanheeft naar school, waar ook in gegymd kan 
worden.  


