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Agenda
21 en 22 mei
1 juni
2 juni
19 juni
3 juli
4 juli t/m 16 aug.

: Hemelvaartweekend
: tweede Pinksterdag
: vrije dag leerlingen
: schoolfotograaf
: werkdag/afronding team- alle leerlingen vrij
: zomervakantie

Persconferentie coronamaatregelen 19 mei
U heeft het vast wel gehoord, stap voor stap mogen we weer meer dingen doen. Zo mag per 1 juni vanaf 12.00
uur de horeca weer open, maar ook de theaters en bioscopen. Maar het allerbelangrijkste, ook de basisscholen
én de naschoolse opvang mogen weer gewoon open vanaf 8 juni a.s. Dit betekent dat we na deze week, nog
twee weken (t/m 5 juni) het halve dagen rooster aanhouden. Ook de noodopvang in de huidige vorm stopt met
ingang van 8 juni. Meer info over de verdere gang van zaken volgt nog.
Onderstaand nogmaals het rooster van 25 mei t/m 5 juni a.s.
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Opknapbeurt parkje Rapenburg/Nieuwegrachtje
Een van de buurtbewoners heeft het initiatief genomen om via de Gemeente het verwaarloosde parkje tussen
Rapenburg en het Nieuwegrachtje op te laten knappen. Dit pleintje wordt tevens gebruikt door school tijdens de
TSO. Het zou natuurlijk geweldig zijn als dit een opknapbeurt zou krijgen! Het zou fijn zijn als u “voor” dit plan
stemt. Via onderstaande link kunt u naar het plan en stemmogelijkheid:
https://centrumbegroot.amsterdam.nl/plan/15784
(Stemmen gaat op email dus meer stemmen per adres mogelijk)

Schoolfotograaf
De planning van de schoolfotograaf was in de eerste instantie op 14 mei. Door het Coronavirus kon dit uiteraard
niet doorgaan. Gelukkig hebben we een nieuwe datum kunnen afspreken op vrijdag 19 juni a.s., zodat we ter
herinnering aan dit schooljaar, toch nog foto’s hebben. Meer info hierover volgt.

Jarige joppen
Komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
23 mei
Eivissa uit groep 8B
26 mei
Dylan uit groep 1/2A
Puck uit groep 1/2C
Gioia uit groep 5A
27 mei
Luiza uit groep 5A
28 mei
Philyne uit groep 8B
Joy uit groep 5B
Liv uit groep 5B
29 mei
Moesa uit groep 1/2B
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijn dag toegewenst!

Hemelvaartweekend
Morgen en vrijdag zijn we gesloten i.v.m. het Hemelvaartweekend. Het wordt morgen prachtig weer, dus geniet
ervan! Graag zien we iedereen weer terug op maandag 25 mei, uiteraard volgens bovenstaand rooster.
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