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Koningsspelen vrijdag 23 april

Aanstaande vrijdag, 23 april, is het weer tijd voor de jaarlijkse
Koningsspelen.
Dit jaar zal het programma er anders uit zien dan voorgaande jaren i.v.m. de maatregelen omtrent Covid-19.
Alle kinderen mogen deze dag in het oranje naar school komen.
Iedere leerkracht heeft een programma gemaakt voor de eigen
groep.
Bakkerij Jordy Schepers zorgt samen met Containerbestel.nl voor
iets lekkers en van de gemeente Coevorden krijgen we een stuk
fruit. De kinderen hoeven dus niets mee te nemen voor in de pauze. Het is wel de bedoeling dat de kinderen eten mee nemen voor tussen de middag.
We gaan er een gezellige dag van maken!

Koningsdag
Dinsdag 27 april is het Koningsdag. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

Tevredenheidsonderzoek
Onlangs heeft u een link ontvangen om het Tevredenheidsonderzoek in te vullen. Tot op heden is het percentage
deelnemers nog erg laag. We willen u nogmaals vragen om deel te nemen aan dit onderzoek. We zijn benieuwd
naar uw mening. Heel erg bedankt voor uw medewerking.

Portfolio inleveren
Nog niet alle portfolio’s zijn terug op school. Zou u ervoor kunnen zorgen dat deze z.s.m. worden ingeleverd?

Meivakantie 2 t/m 16 mei
Maandag 3 mei begint de meivakantie. Alle kinderen zijn
dan twee weken vrij. We wensen iedereen een heel fijne
kantie en zien elkaar terug op maandag 17 mei.

va-

Covid-19
Het komt regelmatig voor dat er toch verkouden kinderen op school aanwezig zijn.
Onze vraag aan u is, of u hier alert op wilt zijn. Wanneer we ons allemaal aan de afgesproken maatregelen houden, wordt de veiligheid voor iedereen gewaarborgd. We
hopen op uw begrip en medewerking. Op de volgende pagina vind u de beslisboom die
u kunt raadplegen wanneer u niet weet hoe u moet handelen.

Onder voorbehoud van typefouten.

