
 
 Vrijdag 15 mei 2020 

 

 Agenda: 

 

Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag. Alle kinderen vrij! 

Vrijdag 22 mei Alle kinderen vrij! 
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De jarigen van de 

afgelopen week: 

 
András  Dijkema,  

Eline van Vlaanderen, 

Teun van der Eng,  

Kick den Brave,  

Gwen Schorel 

 

Een “nieuwe” start: 

 
Afgelopen maandag en dinsdag was het 

zover….de kinderen mochten weer naar 
school. Voor de school had meester Tom de 

looproute aangegeven en alle attributen 

daarvoor stonden klaar.  

 

De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kwamen 
al eerder, 8.05 uur heel stoer het 

schoolplein oplopen en liepen keurig meteen 

door naar de noodtrap. Zij werden hartelijk 

verwelkomd door hun leerkrachten. Voor 
hen kon om 8.15 uur de les beginnen. 

Daarna stonden de leerkrachten van de 

groepen 1 t/m 4 en van de opvang klaar in 

hun vak op het schoolplein.  

De jarigen van 

aankomende twee 

weken: 

 
Mees Molenaar, Joy Ranzijn, 

Lian Kuijs, Keet Snijder, 
Floor Waalewijn,  

Troy Bijvoet, Elise Mol,  

Evy van Hilst, Anais Jolivet, 

Lois Konijn, Jairo Kruisland 

 



 

 

   

     
 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

     

     

 

 

    

      

 

 

 

    Wist je dat… 

 
• …. het Lees Lokaal vanaf maandag 18 mei weer open is? Er mogen maximaal 5 

bezoekers tegelijk binnen zijn. 

• …. het Lees Lokaal op 1 juli sluit om zich klaar te maken voor hun verhuizing naar het 

gemeentehuis? 

• …. het lees Lokaal op 1 september de deuren weer opent in het gemeentehuis? Tot 

die tijd mogen leden veel meer boeken dan het gebruikelijke aantal en volgens het 

ruilsysteem meenemen. Dit scheelt bij het verhuizen. Natuurlijk hopen we de boeken 

na 1 september weer terug te zien. 

 

 

 

Ja hoor daar kwamen de eerste 
kinderen al aanlopen. Tussen de ouders 

werd keurig 1,5 meter afstand 

gehouden. De kinderen liepen vol trots 

en met een grote glimlach op hun 
snoet zelf het schoolplein op naar hun 

juf.  

 

 
Wat ging dat gewelding. Een dikke 

opsteker voor alle kinderen en hun 

ouders, super gedaan.  

 
Aan het ophalen moesten wij allemaal 

nog even wennen en ook dat ging op 

het eind van de week helemaal goed.  

De kinderen en wij hebben ontzettend 
genoten.  

Heerlijk om iedereen weer te zien en om de kinderstemmen in de school te horen. Kijk maar 
eens op Social Schools wat een mooie berichtjes en foto’s/filmpjes er te lezen en te zien zijn. 

  

We kunnen met z’n allen terugkijken op een geslaagde 1e week. Dat hebben we met elkaar 

heel goed gedaan.  
 

                                    Samen staan we sterk! 

 


