Belangrijke
data:
● Maandag 1 juni
● Dinsdag 2 juni
● 3, 4 en 5 juni

2e Pinksterdag (leerlingen vrij)
Studiedag team (leerlingen vrij)
nog gedeelde groepen naar school

Tot ziens!
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Op 30 mei 2020 is het zover, na vele jaren lesgeven ga
ik, juf Evelien (PVO-docent) met pensioen. Hoe ik ook uit
kijk naar het genieten van mijn pensioen. Ik ga jullie
missen, vooral alle kinderen, die het vak van juf zijn zo
mooi maken.
Aan menigeen van jullie heb ik jaren, met plezier les
gegeven en heb veel mooie herinneringen. Ik wil bij deze
iedereen die heeft bijgedragen aan mijn lessen in de
vorm van doopjurken, foto’s, boekjes en excursies in de
kerk bedanken ik heb het erg gewaardeerd. BEDANKT!
De leerkrachten, wil ik bedanken voor het delen van hun
professionaliteit, ondersteuning, en gezelligheid.
Graag had ik mijn afscheid samen met jullie gevierd,
helaas geeft de huidige situatie daar geen mogelijkheid
toe. Misschien dat ik later in het jaar nog even gedag
kom zeggen, indien dit mogelijk is.
Ik groet u allen en wens jullie het allerbeste toe; ik zal jullie missen.
Vriendelijke groeten Evelien v.d. Gaag
Vervanging juf Evelien.
Juf Evelien wordt vervangen door juf Mirjam Geuze. Het is echter nog afwachten of
externen vanaf 8 juni mogen starten.
Tijdelijk afscheid juf Ellen
Deze week is de laatste week dat juf Ellen op school is. Ze
gaat vanaf 1 juni met zwangerschapsverlof. We wensen juf
Ellen een voorspoedige groei en bevalling en hopen haar in
dit of in het nieuwe schooljaar terug te zien in gezelschap
van een wolk van een baby. De taken in groep 7/8 worden
tijdelijk overgenomen door juf Daisy. Die is al enige tijd
bekend met de Kohnstammschool door haar
werkzaamheden in groep 5.
Laptops, laptoptassen en tafels te koop
We hebben de laatste maand eens kritisch gekeken naar wat we niet
echt meer nodig hadden en we hebben nieuwe spullen op school
gekregen. We hebben diverse laptops te koop die nog goed zijn, maar
minder snel. Er is wel verschil tussen de diverse laptops. Er is een laptop
bij die maar een jaar in gebruik is geweest. De prijzen verschillen dus
enigszins: € 20, tot € 50,- voor de nieuwste met bijbehorende laptoptas.
Als u interesse heeft kunt die dit digitaal aangeven en na 14.10 u
ophalen. De tafels zijn al eerder beschreven in de corona updates. Er zijn
er nog 3: 2 rechthoekige en een trapezium.

Corona rooster
Afgelopen dinsdag heeft u deze informatie ook ontvangen via een Parro bericht. Daarom
in het kort het schema voor de eerste week van juni.
- woensdag 3 juni: groep A op de gebruikelijke tijd 8.20 u., 8.25 u. en 8.30 u.
- donderdag 4 juni: groep B
- vrijdag 5 juni: groep B
Bij deze een woord van dank aan de ouders die toch met tal van verzoeken,
veranderingen, huiswerk te maken hebben en dit toch fantastisch doen. Afwachten of het
vanaf 8 juni weer enigszins standaard wordt of dat er toch weer diverse richtlijnen en
protocollen dienen te worden meegenomen. we zullen u zo snel mogelijk hierover
informeren. We streven ernaar dit op 3 juni te doen.

