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Afscheid juf Pia
Volgende week dinsdag 30 maart nemen we met de kinderen afscheid van juf Pia. Vanwege de
coronamaatregelen is het later geworden dan de bedoeling was, maar ‘better let as net’. We
maken er een gezellige dag van met zijn allen en zorgen voor een onvergetelijk afscheid voor
juf. De kinderen mogen deze dag verkleed op school komen, hoeven geen eten of drinken mee
te nemen en ook de gymles gaat niet door. De begin- en eindtijden zijn net als anders.
Bericht van juf Elske
Het heeft al op Parro gestaan, maar omdat het zo’n mooi bericht is
zetten we het ook nog een keer op de nieuwsbrief.
Hallo allemaal,
Velen van jullie heb ik helaas al een poosje niet gezien; sommigen zie ik gelukkig
nog tijdens online lessen. Graag wil ik jullie een nieuwtje vertellen! Want ons
dochtertje Anne krijgt er een broertje of zusje bij. Rond 22 september verwachten
Rik en ik ons tweede kindje. Hopelijk zie ik jullie snel weer!
Groetjes, juf Elske
Van harte gefeliciteerd, juf!
Ouderbijdrage
De scholen van de stichting bieden hun leerlingen naast het gewone onderwijsprogramma extra
activiteiten aan zoals schoolreis, schoolkamp, vieringen, sport- en speldagen enz. We krijgen
hiervoor geen vergoeding vanuit de rijksoverheid. Voor een aantal activiteiten werd tot nu toe een
losse bijdrage gevraagd en daarnaast werd er een gedeelte betaald van de opbrengsten van het oud
papier. Deze laatste inkomstenbron is weggevallen en dat zorgt ervoor dat we op een andere manier
moeten gaan kijken naar de financiering van dergelijke activiteiten. In overleg met de ouderraad
gaan we de komende tijd bekijken hoe we dit vorm gaan geven. Heeft u zelf ideeën over het
verkrijgen van extra inkomsten dan kunt u dit aan school of een
OR-lid doorgeven. Zodra we helder hebben hoe we dit gaan doen,
brengen we u op de hoogte.
Pasen
Volgende week vrijdag is het Goede vrijdag en de zondag en
maandag erna Pasen. Donderdag 1 april staan we in de eigen
groepen stil bij het Paasfeest en de betekenis hiervan. Alle
groepen zijn donderdag om 12.00 uur uit. Goede vrijdag en
Paasmaandag zijn de kinderen vrij.
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Meivakantie
De meivakantie is dit schooljaar
van maandag 3 mei tot en met
vrijdag 14 mei. Het is per
schooljaar verschillend, maar dit
keer dus twee weken.
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda
Maart
30
April
1
2
4 en 5
20 en 21
27
30
Mei
3 t/m 14

Afscheid juf Pia
Paasviering in de eigen klas (iedereen om
12.00 uur vrij)
Goede vrijdag (kinderen vrij)
Pasen (kinderen vrij)
IEP-eindtoets groep 8
Koningsdag (kinderen vrij)
Koningsspelen (iedereen om 12.00 uur
vrij)
Meivakantie
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