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Nieuwe leerling.
We zijn ontzettend blij dat we na de meivakantie weer een nieuwe leerling in de
kleutergroep mogen verwelkomen. Begin mei viert deze leerling haar 4e verjaardag dus
ze is al druk bezig met proefdraaien. Welkom, we hopen dat je een fijne, gezellige en
leerzame tijd bij ons op school zult hebben.
(Vanwege de privacy wetgeving noemen we geen namen meer in de nieuwsbrief)
Toekomstscenario Fôlefinne
In de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken met verschillende betrokkenen geweest
rondom de scenario’s voor de toekomst voor de scholen in Easterwierrum, Boazum en
Wiuwert. Op 23 april heeft u hier een brief met informatie over ontvangen.
Voor alle vragen, reacties en opmerkingen heeft er op donderdag 29 april een online
vragenuur plaats gevonden voor alle ouders.
Rapport
Omdat nog niet alle rapporten weer terug zijn op school willen wij u nogmaals vragen om
deze weer mee te geven naar school (indien u deze nog thuis heeft). Bij voorbaat dank.
Koningsspelen
Op vrijdag 23 april hebben de landelijke Koningsspelen plaats gevonden. Ook onze school
heeft hier uiteraard aan mee gedaan. Dit jaar hebben we het op onze eigen school
gevierd met verschillende sportieve activiteiten. Het was een zeer geslaagde dag!
Vrijdagssamenwerking
Momenteel is er, vanwege de corona maatregelen, geen vrijdagssamenwerking met de 3
scholen van Boazum, Wiuwert en Easterwierrum. In overleg met directie is er besloten
dat zodra de kinderen ook weer binnen (in de zaal) mogen sporten, we dan de
vrijdagssamenwerking weer kunnen opstarten. Wanneer deze versoepeling plaats zal
vinden is nu nog niet bekend.
Studiedagen en schoolvakantie schooljaar 2020-2021
In overleg met de MR zijn de volgende studiedagen voor komend schooljaar ingepland:
-10-11-12 mei
-maandag 21 juni
-vrijdag 9 juli
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Schoolvakantie schooljaar 2020-2021
Meivakantie: maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei
Hemelvaart: donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei
Pinkstermaandag: maandag 24 mei
Zomervakantie: start maandag 12 juli

Kalender
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei

Mei vakantie, alle leerlingen vrij
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