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Op dinsdagavond 14 juli namen de leerlingen van groep 8 afscheid 
van de basisschool door midden van het opvoeren van de eindmusi-
cal. Ze voerden de musical twee maal op. Dit in verband met de Co-
rona-maatregelen van 1,5 m afstand tussen volwassenen. Per leer-
ling mochten dit jaar maar 2 volwassenen komen kijken. Om alle 
ouders te kunnen plaatsten in het publiek, moest de musical twee 

maal opgevoerd worden. Maar dat 
lukte prima. Om half 9 in de avond 
was er nog een afsluitend samenzijn 
met alle ouders, buiten op de speelplaats, ook met 1,5 m afstand en 
richtten de leerkrachten nog een persoonlijk afsluitend woordje tot 
iedere leerling. Na het woordje werden de behaalde basisschoolcertifi-
caten uitgedeeld, het prachtige jaarboek en het eindcadeau van de 
ouderraad. De leerlingen en ouders gingen moe maar tevreden naar 
huis.  

Rapporten 

Afscheid van de kleuters 

Bijna alle leerlingen hebben hun rapport mee naar huis gekregen. Op vrijdag 4 september moeten 
alle rapportmappen weer op school ingeleverd zijn.  

Ook de kleuters hebben afscheid genomen van een bijzondere tijd. Ook dit moest iets 
anders dan normaal gebeuren in verband met de Corona-maatregelen. Om half 12 
vandaag hebben de kinderen van groep 1, samen met de leerlingen van groep 3, met 
de bogen in de handen de erehaag gevormd. Alle oudste kleuters zijn er toen onder-
door gelopen, de kleutergroep uit, afscheid van je leerkracht en met een bloem naar 
groep 3. O wat waren de kinderen trots!! Wat leuk dat er zoveel ouders gekomen wa-
ren om te komen kijken.  

De schoolgids 2020-2021 staat op onze website www.obsypenburg.nl. De 
schoolgids is hier te lezen en te downloaden voor iedereen. Leest u de 
schoolgids voor 31 augustus a.s. heel goed en aandachtig door. Daar staan 
belangrijke zaken en afspraken voor het schooljaar 2020-2021 in.  

Ook staat in de schoolgids het brengen en halen van de kinderen uitvoerig 
beschreven. Dat gaan wij na de vakantie op andere wijze doen. Wij ver-
wachten dat de Coronamaatregelen na de zomervakantie nog volledig van 
kracht zijn. Er kunnen dus na de zomervakantie ook nog geen grote groe-

pen ouders tegelijk toegelaten worden in ons gebouw.  

Ook openen wij niet meer om 08.15 uur onze deuren, maar zullen wij voortaan om 08.25 uur onze 
deuren pas openen. Het inloopkwartier verdwijnt.  

Het in– en uitgaan van de school staat uitvoerig beschreven op blz. 28 van de schoolgids. Lees dit 
dus zorgvuldig door.  

Fijne zomervakantie  

Zojuist hebben we, onder toeziend oog van vele ouders, met alle leerlingen van de school de vakan-
tie ingeluid. We hebben afgeteld van 10 naar 0! Wij wensen alle kinderen, ouders en vrijwilligers een 
hele fijne zomervakantie toe. Tot ziens op maandag 31 augustus om 08.25 uur!! 


