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Overblijven 
Na de zomervakantie gaan we weer van start zoals we ook het school-
jaar 2019-2020 gestart zijn. Dat betekent dat het tijdelijke rooster 
komt te vervallen en we teruggaan naar het rooster zoals we dat han-
teerden voor de corona-crisis. Jantje zal (samen met de overblijfmoe-
ders) de overblijf weer voor haar rekening nemen en de kinderen die 
moeten overblijven kunnen dus weer worden aangemeld zoals jullie dat 
gewend zijn. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor de soepe-
le medewerking tijdens de afgelopen periode. Het team, de kinderen, 
(groot) ouders en alle andere betrokkenen hebben er samen het beste 
van gemaakt om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken.  

Afscheid groep 8 
Op vrijdag 3 juli neemt groep 8 definitief afscheid van onze school. Dat het jaar 
heel anders is verlopen dan verwacht had niet niemand kunnen voorzien. De musi-
cal, het schoolkamp en tal van andere leuke activiteiten konden helaas niet door-
gaan vanwege alle corona-maatregelen. Gelukkig hebben we het jaar gezellig en 
goed kunnen afsluiten met de groep. We wensen alle kinderen enorm veel succes 
op het voorgezet onderwijs en hopelijk zien we jullie nog eens terug. We vinden  
het namelijk leuk om te horen hoe het met jullie gaat!  
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Dank 
Via deze weg willen iedereen bedanken voor de hulp, het meedenken, betrokkenheid en het aanpas-
singsvermogen gedurende het hele schooljaar. Het is voor een ieder een schooljaar geweest om nooit 
te vergeten. Er is veel van ons gevraagd en samen hebben we het tot een goed einde gebracht. Nu  
lekker genieten van de welverdiende zomervakantie. We starten weer met frisse moed op maandag  
17 augustus. 
 
Fijne vakantie!    Team obs Burgemeester S.J. van Royen 

 

Wij wensen iedereen een hele  
fijne vakantie en we zien elkaar weer 

op maandag 17 augustus! 

Maatregelen 
Het is voor iedereen afwachten hoe de komende weken eruit gaan zien wat betreft de ontwikkelingen 
rondom het corona-virus. Het kan zijn dat de corona-maatregelen weer worden aangepast. Als dit ge-
beurt en het heeft invloed op de organisatie op school dan zullen we u hierover berichten in de vakan-
tie. Vooralsnog gaan we er gewoon vanuit dat we zo kunnen starten als verwacht.  
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