Weeknieuws thuiswerk 4

09-04-2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dat wij het Paasfeest niet op school met de kinderen
kunnen vieren is ontzettend jammer. Juist dit feest
willen wij graag met ouders en kinderen vieren, het
liefste natuurlijk in de eigen klas met de juf of
meester. Helaas gaat dat niet lukken i.v.m. het
coronavirus. Toch willen we vanuit onze kernwaarde
VIEREN het Paasverhaal delen. In de link is een
filmpje toegevoegd waarin we als team het
Paasverhaal vertellen. Wij hopen dat u ondanks alle
zorgen goede Paasdagen mag beleven met uw gezin.
Wethouder Marco Verloop heeft een bericht voor de kinderen gemaakt, dit kunnen jullie hier bekijken:
https://youtu.be/4144SMlwUdM
In de tussentijd kijken wij ook vooruit, we zijn druk bezig met de formatie en de planning voor komend jaar. Eind
mei hopen wij u al meer hierover te vertellen. Vorige week kreeg ik te horen dat de GMR heeft ingestemd met het
vakantierooster van schooljaar 2021-2022, handig voor u om wellicht al te weten. De vakanties wijken wel af met
het voortgezet onderwijs, goed om daar rekening mee te houden. De bovenbouw heeft geen twee weken
meivakantie, er is voor gekozen om in juni nog een week vakantie te plannen aangezien de periode van mei tot de
zomervakantie erg lang is voor de bovenbouw.

Herfstvakantie

19 - 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december - 2 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 februari - 26 februari 2021

Paasvakantie

1 april - 5 april 2021
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Onderbouw vrij

26 april- 30 april 2021

Meivakantie

3 mei – 7 mei 2021

Hemelvaartvakantie

13 mei - 14 mei 2021

Pinkstervakantie

24 juni 2021

Vakantieweek

7 juni – 11 juni 2021

Zomervakantie

16 juli - 27 augustus 2021

Elke week proberen wij u op vrijdag een update te geven van de stand van zaken op school. De maandelijkse
nieuwsbrief komt daarmee te vervallen. Op Youtube en Facebook is dan ook een boodschap voor de kinderen te
vinden. Hierbij de link. Fijn weekend!
Agenda april:
Datum
vrijdag 10 april
maandag 13 april
vrijdag 17 april

Activiteit
Goede vrijdag
2e Paasdag
Wekelijkse nieuwsbrief thuis onderwijs in
corona tijd

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de ‘Prinses Beatrixschool’
Janita Goedhart-Theunisse
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