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Nieuwe leerlingen 
In de afgelopen periode zijn  Anne en Jette ge-
start in groep 1. Welkom op onze school! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Studiemiddag 
De studiemiddag van 18 juni komt te vervallen. 
De kinderen gaan deze dag gewoon naar 
school.  
 
Schoonmaakavond 
De schoonmaakavond van 18 juni komt ook te 
vervallen. Deze wordt verplaatst naar donder-
dag 9 juli, indien de richtlijnen dit toelaten op 
dat moment. 
 
 

 
 
 
 
Namens juf Alice 
Beste allemaal,  
Via deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor alle mooie kaarten die wij hebben mogen 
ontvangen. Heel erg leuk! 
Het is een hele rare, gekke tijd voor iedereen. 
Onderwijs thuis, weinig contact met elkaar. Zo 
hebben wij helaas ook geen kraambezoek mo-
gen ontvangen dus jullie kaarten waren op de-
ze manier extra leuk om te krijgen, maar on-
danks alles gaat het heel goed met ons en met 
Maud. Ze is een heel lief en tevreden meisje en 
we genieten ondanks alles wel van deze bijzon-
dere tijd met elkaar. Wanneer het weer kan en 
mag komen we gauw een keer op school! 
Groeten, Alice 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Werkdagen juf Anouk en juf Nicky 
In de week van 11 mei is juf Anouk op woensdag en 
donderdag in gaan vallen op een andere school. 
Vanaf 8 juni zullen deze dagen veranderen. Om het 
plaatje passend te maken voor hier en op de andere 
school zal juf Anouk vanaf 8 juni tot de zomerva-
kantie op maandag, dinsdag en woensdag werk-
zaam zijn in groep 4-5-6. Juf Nicky zal dan de don-
derdag en vrijdag werkzaam zijn in groep 4-5-6. 
 
Trakteren 
Een jarig kind mag trakteren, mits de traktatie 
voorverpakt is. De traktatie wordt op de dag 
zelf uitgedeeld aan de aanwezige kinderen. 
We kunnen niet de volgende dag nog namens 
het kind de andere helft van de 
klas trakteren. Indien kinderen die de afgelo-
pen periode jarig zijn geweest nog willen trak-
teren (dit mag, hoeft niet), kan dit in overleg 
met de leerkracht, via mail worden afgespro-
ken.  Het is  helaas niet mogelijk dat u als ouder  
bij de viering van uw kind aanwezig bent. 
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Leerlingenraad 
De leerlingenraad zal dit schooljaar niet meer 
samen overleggen. Zij maken volgend school-
jaar een ‘frisse start’. 
 
Toneelavond/musical 
Helaas komt de toneelavond bij Florijn te ver-
vallen omdat de richtlijnen dit niet toestaan. 
Wij zijn momenteel aan het nadenken hoe we 
de uitvoering van de musical vorm kun-
nen/mogen geven. Hierover informeren wij u 
later. 
 
PC GVO/HVO 
Wilt u eraan denken om het formulier met de 
wens voor godsdienstig en humanistisch vor-
mingsonderwijs voor het schooljaar 2020/2021 
in te leveren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


