
Zomervakantie

Het schooljaar 2020-2021 zit er bijna op. Een jaar waarin wij bij de start in augustus hoopten op een

schooljaar waar corona minder invloed zou hebben. Dat we het hele schooljaar fijn samen konden zijn

op school en fysiek onderwijs konden volgen.

Helaas verliep het met corona anders dan gehoopt, maar gelukkig waren wij dit keer beter voorbereid

op het thuisonderwijs. Samen hebben wij een dagelijks programma neergezet. In de digitale klas lessen

volgen en elkaar ontmoeten. Het gevoel van samen zijn op een andere manier ervaren.

Voor groep 8 een bijzonder afscheid. Een musicalavond was verdeeld over twee avonden. Een mooi

proces met de musical en prettig afscheid met elkaar. Deze week genieten zij nog van de activiteiten

samen met de rest van de school en het fysiek afscheid nemen van elkaar.

Deze laatste week halen wij de activiteiten van het afgelopen jaar in. We genieten als groep en als

school van de activiteiten: over de stormbaan, apenkooien, musical kijken en lekker sporten op de

sportdag. Plezier beleven met elkaar!

Wij willen u als ouders bedanken voor de prettige samenwerking afgelopen schooljaar. Dit jaar heeft

laten zien wat wij gezamenlijk mogelijk maken voor de kinderen. Ook bedanken wij de ouderraad voor

de organisatie en ondersteuning in deze activiteitenweek en de ouders voor de ouderhulp die dit jaar

geboden is.

Wij kijken terug op een bijzonder schooljaar die wij deze week fijn met elkaar hebben afgesloten.

Vooruitkijkend naar volgend schooljaar hopen wij u regelmatig weer in school te mogen verwelkomen.

Dat het weer mogelijk is om een kijkje in de klas te nemen tijdens open dagen en te ondersteunen bij

activiteiten.

We wensen iedereen een gezonde, gezellige en zonnige vakantie toe!

Team Don Bosco

Coronamaatregelen

Na de vakantie hopen wij u weer veilig in school te kunnen verwelkomen. We zijn afhankelijk van de

coronamaatregelen of dit ook mogelijk is. In de laatste vakantieweek ontvangt u de eerste nieuwsbrief

van het schooljaar 2021-2022 met informatie daarover.

Van 12 t/m 16 augustus is de school nog bereikbaar via Kwieb. Mochten er nog positieve testuitslagen

of vragen rond corona zijn, dan kunt u Inge Heijerman via de topic in Kwieb benaderen.



Activiteiten

Onderstaand vindt u alvast een overzicht van de geplande activiteiten begin volgend schooljaar.

Verdere informatie over de activiteiten volgt begin volgend schooljaar.

Maandag 23 augustus start schooljaar

Woensdag 8 september schoolreis kleutergroepen

Donderdag 9 september schoolreis groep 3 t/m 7

Woensdag 15 t/m vrijdag 17 september kamp groep 8

Woensdag 22 en donderdag 23 september schoolfotograaf

Vrijdag 8 oktober studiedag, kinderen vrij


