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Corona ( herhaalbericht) 
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.  
 
Afscheid juf Mariska en juf Carmen 
Komende week willen we graag afscheid nemen van juf Mariska en juf Carmen.  
Juf Carmen gaat volgend schooljaar stagelopen op basisschool De Zeemeeuw in Breskens. Ze gaat 
aan haar laatste jaar van de Pabo beginnen. We wensen haar veel succes. We zullen komende 
dinsdagochtend afscheid nemen van de juf.  
Juf Mariska gaat volgend schooljaar werken op basisschool Op Dreef in Aardenburg. We wensen haar 
veel succes, maar zullen haar zeker missen. We zullen afscheid nemen van deze juf op 
donderdagochtend.  
 
Hitte op school 
Zoals jullie vast al gehoord hebben, wordt het volgende week erg warm weer. Gelukkig hebben onze 
leerlingen de middagen al vrij. Om te zorgen dat de leerlingen in de ochtend ook genoeg drinken, 
kunnen de kinderen een flesje water meenemen. Ze kunnen tussendoor dan een slokje nemen om af 
te koelen.  
 
Tassen mee. 
Zoals u waarschijnlijk al gewend bent, krijgt uw kind in de laatste schoolweek een heleboel papieren 
e.d. mee naar huis. Daarom zou het fijn zijn als uw kind aanstaande maandag al een grote tas mee 
naar school meeneemt, zodat we deze de komende week kunnen vullen. Speciale aandacht vragen 
wij ook voor het portfolio dat uw kind in groep 4 t/m 8 meekrijgt naar huis. Het is waardevol als u 
samen met uw kind kijkt wat hij of zij heeft geleerd het afgelopen jaar. Volgend schooljaar krijgt uw 
kind een nieuw portfolio dat we vaker mee zullen geven naar huis.  
 
Na de zomervakantie  
Volgende week vrijdag begint de zomervakantie voor alle kinderen om 12:00. We zijn momenteel al 
druk aan het voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. U zult volgende week dan ook de schoolgids 
en de schoolkalender digitaal verstuurd krijgen. De schoolkalender zal uw kind op de eerste 
schooldag in het nieuwe schooljaar op papier meekrijgen. 
 

Belangrijke data 
18 t/m 22 juli    Middagen vrij voor alle kinderen 
21 juli     Afscheid groep 8 
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