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Corona 
Binnen de school zijn er de afgelopen weken weer enkele coronabesmettingen geconstateerd. 
Wanneer uw kind klachten heeft die passen bij het coronavirus blijft uw kind thuis of doet u een 
zelftest bij uw kind. Deze zelftesten zijn gratis verkrijgbaar via school. Wanneer uw kind negatief test, 
kan uw kind naar school komen. Wanneer uw kind positief test, blijft uw kind tenminste thuis voor 5 
dagen tot uw kind 24 uur klachtenvrij is.  
 
Vakantierooster 2022-2023 
Vorige week hebben we het vakantierooster met u gedeeld. Per abuis zijn er enkele foutjes in 
geslopen. Hieronder het juiste vakantierooster. Zoals eerder vermeld zal de vrijdag voor de 
kerstvakantie en de zomervakantie ook vrij zijn voor de kinderen. U kunt dat hieronder terugvinden. 
Het vakantierooster kunt u volgend schooljaar ook terugvinden in de schoolgids en de schoolkalender.    

 
Zwemmen 12 juli 
Afgelopen week heeft u informatie gekregen over de zwemmiddag komende dinsdag. Doordat het 
mooi weer is, kunnen we ons voorstellen dat uw kind mag blijven wanneer wij vertrekken naar school. 
Wanneer uw kind mag blijven, kunt u een mail sturen naar maudscheele@elevantio.nl of een briefje 
met handtekening meegeven aan uw kind. Verder is er voor kinderen uit groep 4 de keuze of ze met 
de auto of fiets naar het zwembad gaan. Mocht u uw kind met de auto mee willen laten gaan, dit ook 
graag doorgeven via mail aan juf Maud.  
 
Oudergesprekken 12 en 13 juli 
Vandaag hebben we de briefjes meegegeven voor het oudergesprek. Mocht u toch niet op de 
aangegeven tijd kunnen, dan kunt u mailen naar stjozef-eede@elevantio.nl. We maken dan een 
nieuwe afspraak voor een gesprek met u en uw kind.  
 
Oefenuurtje 13 juli 
Woensdag 13 juli gaan de kinderen voor de pauze oefenen in de volgende groep. Ze kunnen dan 
alvast een kijkje nemen voor volgend jaar. Groep 8 gaat juf Jenny een handje helpen.  
 
6-persoons tent gezocht voor schoolkamp groep 8 
Heeft u thuis een 6-persoons tent die we mogen gebruiken op het kamp van groep 8, dan mag u dit 
doorgeven via maudscheele@elevantio.nl  
 

Belangrijke data 
13 juli    Ontwikkelgesprekken 
14 en 15 juli   Schoolkamp groep 8 
18 t/m 22 juli    Middagen vrij voor alle kinderen 
21 juli     Afscheid groep 8 
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