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Gisteren heb ik u gemaild dat we op dit moment kampen met een aantal afwezige 

leerkrachten. We hopen dat we steeds alle groepen kunnen bemensen en dat we corona 

buiten de deur houden! 

 

Juf Mary 

Zoals bij u bekend wordt juf Mary volgend schooljaar directeur in Veere. Vanaf de 

meivakantie wordt zij daar ingewerkt. Zij zal daarom na de meivakantie geen les meer 

geven in groep 7/8. Juf Rachel en Juf Jolein zullen de woensdagen tot de zomervakantie 

invullen in groep 7/8. Juf Mary blijft tot de zomervakantie wel lesgeven in groep 1/2.  

 

Pasen 

Donderdag 1 april vieren wij op school het Paasfeest. Dit doen we in de eigen groep. We 

hebben leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen, zodat het een feestelijk dag 

zal worden. Deze dag zorgen wij voor een pauzehap en drinken. We vinden het gezellig 

om de lunch een feestelijk tintje te geven. We vragen u voor die dag gewoon een lunch 

mee te geven en dan vullen wij dat aan met wat te drinken en een gekookt ei.  

 

Helaas kunnen we ook dit jaar geen schoolkerkdienst organiseren. Daarom zullen wij in 

de klassen paasliedjes zingen, deze filmen en doorsturen naar de kerk. Zo zijn wij op 

Paaszondag toch een beetje betrokken bij de dienst. Als u bezwaar heeft dat uw 

kind(eren) gefilmd wordt en/of dat het filmpje wordt doorgestuurd naar de kerk dan 

horen wij dit graag voor a.s. dinsdag 30 maart! Wij zullen dan zorgen dat uw kind(eren) 

niet gefilmd wordt. 

 

Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) en maandag 5 april (2e Paasdag) zijn alle kinderen vrij! 

Op dinsdag 6 april verwachten we alle kinderen weer op school. 

 

Uitdraai cito-resultaten  

In de meeste groepen zijn de Cito-midden toetsen allemaal afgenomen. Normaal 

gesproken gaat er een uitdraai van de resultaten mee in het rapport van de kinderen uit 

groep 4 tot en met groep 8. Nu zal dat deze keer, in een gesloten envelop, op dinsdag 6 

april meegegeven worden aan de kinderen. Dit omdat de rapporten al uitgereikt zijn. 

Heeft u vragen naar aanleiding van de resultaten, dan kunt u contact opnemen met de 

leerkracht van uw zoon en/of dochter.  

 

 

 



Gymlessen 

Inmiddels mogen we ook weer gebruik maken van de gymzaal. Wel proberen we zoveel 

mogelijk buiten gymlessen te verzorgen. Mocht het weer dit niet toelaten, kunnen we 

uitwijken naar de zaal. Wilt u zorgen dat uw kind(eren) weer gymspullen meeneemt naar 

school?  

 

Studiemiddag 15 april 

Op donderdagmiddag 15 april hebben wij een studiemiddag. Deze gaat wel door. De 

kinderen zijn deze dag om 12:00 uur vrij! 

 

Mocht u vragen hebben, hoor ik het graag! 

 

Hartelijke groeten, 

Namens het team van CBS Onderdak  

Petra Rijn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


