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Kalender: 
Agenda 
24 april 

Start Meivakantie 
Groep 1 t/m 7 

27 april 

Koningsdag 

1 mei 
Dag van de Arbeid 

4 mei 

Dodenherdenking 
5 mei 

Bevrijdingsdag 

9 mei 
Moederdag 

10 mei 

Einde meivakantie 

Toverlaarsdag 
11 mei 

Toverlaarsfeest 

12 mei 
Suikerfeest 

Studiedag, alle 

kinderen zijn vrij 
13 mei 

Hemelvaartsdag, alle 

kinderen zijn vrij 

14 mei 
Alle kinderen zijn vrij 

24 mei 

2e Pinksterdag, alle 
kinderen zijn vrij  

27 mei 

Info-10 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Wat vliegt de tijd! 

Weer een maand van hard werken is voorbij. De 
komende twee weken lekker genieten van de 

meivakantie, feestelijke momenten, maar ook tijden 

van bezinning en herinneringen.  
Heel langzaam begint het normale leven weer 

dichterbij te komen. Laten wij hopen dat een ieder 

met veel gezond verstand hiervan gebruik van zal 
maken.  

Het blijft een onzekere tijd, waarin verdriet en 

onzekerheid de boventoon blijven voeren. Ik wens u 

hierin heel veel positiviteit en natuurlijk een goede 
gezondheid. Laten wij er met z’n allen voor blijven 

zorgen dat het virus ons niet ernstig zal raken en dat 

alles uiteindelijk goed gaat komen. 
 

Ik hoop dat de meivakantie mooi weer zal brengen, 

zodat het genieten de boventoon kan voeren.  
  

Ik blijf dit herhalen, zeker namens ons team, want in alle 

eerlijkheid zonder uw medewerking in het navolgen van de diverse 

Corona maatregelen, zou het voor ons heel zwaar zijn.  
Het feit dat wij elkaar niet zo maar kunnen ontmoeten is erg 

vervelend, maar zoals eerder gesteld u kunt ons via de Parro of via 

de mail altijd bereiken. 
De digitale deur staat altijd voor u open. Een persoonlijk gesprek 

kan ook, maar dan wel op afspraak. We werken graag met u samen 

en staan u zo goed mogelijk te woord. 

 
Met vriendelijk groet, 

 

Paul van den Berg 
 

  

 

 

INFO 



Mondkapjes 

Tot nader order zal deze verplichting blijven voor alle publieke ruimtes. Gelukkig wordt dit nu ook 
gedaan door alle gebruikers van het Voortouw. Ons verzoek aan alle externe bezoekers om dit 

ook te doen, wordt prachtig opgevolgd. Onze dank daarvoor! In de groepen hoeft dit niet, tenzij 

de betrokken leerkracht dit zelf prettiger vindt.  

 

Jarigen in April/Mei: 

25 April: Binck, groep 6 

28 April: Yara, groep 6 
30 April: Esmee, groep 1-2B 

2 Mei: Sophia, groep 3-4 

4 Mei: Lisa, groep 8 

6 Mei: Fileine, groep 7 

11 Mei: Maysa, groep 7 

13 Mei: Ahmad, groep 8 

14 Mei: Kyano, groep 1-2B 

18 Mei: Julan, groep 3-4 

20 Mei: Yara, groep 3-4 

21 Mei: Karim, groep 6 

22 Mei: Lieke, groep 6 

23 Mei: Danique, groep 6 
26 Mei: Sebastiaan, groep 1-2B 

28 Mei: Semi, groep 8 

31 Mei: Adrian, groep 5 

31 Mei: Weronika, groep 5 

 

Alvast gefeliciteerd en een fijne dag! 

 

Continurooster 
De werkgroep is ondertussen weer bij elkaar gekomen en u zult apart een brief krijgen met meer 

gerichte informatie over het Continurooster.     

Onze werkgroep bestaat uit Juf Sanne, Meneer Johan, Juf Angela, Ingeborg Kannekens (ouder 
van Yinthe) , Cindy Koevoets (ouder van Jaylin en Levi) en Meneer Paul. Heeft u vragen dan kunt 

u die altijd sturen aan het mail-adres: p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl. 

Wij hebben wel besloten om het continurooster in ieder geval tot aan de zomervakantie te 

houden. Dit geeft in ieder geval rust binnen de school. Kober heeft daarbij ook bevestigd dat de 
extra opvangtijd niet doorberekend zal worden! 

 

Studiedagen 
Op woensdag 12 mei is er een studiedag ingepland. Op deze dag zijn ook alle kinderen 

vrij.  

 
Suikerfeest 

Op 12 mei zijn alle kinderen ook vrij vanwege de viering van het Suikerfeest. Wij wensen allen, 

die dit vieren, een hele plezierige dag(en). Dat u ondanks Corona een heel mooi familiefeest kunt 

vieren! 
 

Oudervereniging 

Begin april vond het fietsparcours plaats rondom de school. Eindelijk een activiteit die in de frisse 
buitenlucht door kon gaan! Allereerst waren de kleuters van groep 2 aan de beurt om een rondje 

te fietsen. Al slalommend en met een heus stoplicht onderweg, mochten ze laten zien hoe goed 

ze zichzelf al kunnen redden in het verkeer.  
Later op de ochtend waren ook de kinderen van groep 3 t/m 7 aan de beurt. Dat rondje was iets 

groter en ook hierbij werd er gekeken of ze veilig aan het verkeer deelnemen.  
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Deze ochtend had niet door kunnen gaan zonder hulpouders. Allemaal ontzettend bedankt voor 

jullie tijd en inzet! 
 

Na de meivakantie staan er 2 feestelijke dagen op het programma. Helaas kan de schoolreis niet 

doorgaan, maar we maken er gewoon een gezellig feestje van op school!  

 
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die graag aansluiten bij onze gezellige oudervereniging. 

We vergaderen 6 keer per jaar (nu online) en ondersteunen de leerkrachten met het organiseren 

van activiteiten. We zijn in het bijzonder op zoek naar een penningmeester, maar mocht dat je 
niet liggen en wil je wel graag in de OV, neem dan contact met ons op.  

 

Dit kun je doen door een lid van de OV aan te spreken (zie foto) of je kunt het doorgeven aan 
één van de leerkrachten.  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
MR 
 

 
 

Vooraankondiging MR – verkiezing! 

 
Een ouder binnen de MR is aftredend lid, maar stelt zich ook herkiesbaar. Zij zou graag nog een 

nieuwe termijn als MR-ouderlid aangaan. We willen nieuwe ouders ook de gelegenheid geven om 

zich in te zetten voor de MR.  Vandaar dat er na de meivakantie een brief uit zal gaan over de 
MR-verkiezing.  

Lijkt het je wat om mee te praten over het beleid van de Toverlaars, dan kun je t.z.t. opgeven 

hiervoor. 

 
MR de Toverlaars 
 

 
 

 

Namens het team, 

Meneer Paul 
 
p.van.den.berg@stichtingleersaam.nl 
076-5040287 
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