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Algemeen

Schoolmelk

Het schoolontbijt was dit keer weer een succes. De
kinderen hebben gezellig met elkaar gegeten in de
groep. Soms zelfs in pyama!
We willen graag nogmaals aan u vragen om bij het
brengen en halen voldoende afstand te bewaren tot
anderen. Helaas nog geen gezellig praatje, maar
direct weer naar huis als u uw kind heeft opgehaald.
Ook vragen we u de looproute op het schoolplein
aan te houden, door de centrale ingang het plein op
en door het zijhek het plein af. Hartelijk dank!

Sinds deze week krijgen de kinderen gratis drie keer
per week Schoolmelk aangeboden. Deze actie duurt
tot t/m 9 april 2021. Meer informatie kunt u lezen in
de brief die u hierover ontvangen heeft.

Logopedie
Onze logopedist van Logopedie Aquarijn heeft
aangegeven de logopedische behandelingen met
ingang van 1 januari niet meer op onze locatie te
zullen gaan geven. Ouders van leerlingen die
momenteel gebruik maakten van deze logopedie op
school hebben hier een brief over ontvangen.
Uiteraard kunnen de behandelingen buiten school
om worden voortgezet. Momenteel onderzoeken we
de mogelijkheden die er zijn om logopedie op school
toch weer mogelijk te maken.

Schoolontbijt
De Rijksuniversiteit Groningen zoekt nog kinderen in
de leeftijd van 8 tot 15 jaar voor deelname aan het
onderzoek dat het effect van therapie met hond
meet. Meer informatie over onderzoek en deelname
is te vinden op http://www.hoewerktdiertherapie.nl/
Catharina van Klaveren, Kind en therapiehond

Jarigen november

Max, Ziva, Rosa, Israe, Rik en Gabriël.
Van harte gefeliciteerd!
Boterbloemweg 21B
Alphen a/d Rijn

Schoolfruit
Vanaf volgende week krijgen we ook weer 20 weken
lang schoolfruit geleverd. Dit houdt in dat we vanaf 9
november maar liefst 20 weken lang elke woensdag,
donderdag en vrijdag gratis fruit en groente geleverd
krijgen voor de hele school! U wordt per mail
geïnformeerd over welk fruit er verstrekt wordt.

Vakantierooster & Vrije dagen
Studiedagen:
Kerstvakantie:
Studiedagen:
Voorjaarsvakantie:
Studiedag:
Paasvakantie:
Studiedag:
Koningsdag:
Meivak/Hemelvaart:
Pinksteren:
Studiedagen:
Zomervakantie:

16 & 17 nov.
18 dec. 12.15 u t/m 1 jan. ‘21
4 & 5 feb
19 feb.12.15 u t/m 26 feb. ’21
do 1 apr 2021
2 en 5 apr. 2021
di 6 apr 2021
27 april 2021
30 apr 12.15 u t/m 14 mei ‘21
24 mei 2021
14 & 15 juni 2021
16 jul 12.15 u t/m 27 aug. ‘21

Activiteiten schooljaar 2020-2021
Sinterklaasviering
Kerstviering
Voortgangsgesprek 2
Paasviering
Koningsspelen
Voortgangsgesprek 3
Slotavond

vr 4 dec 2020
wo 16 dec 2020
week 5 + week 6
wo 31 mrt 2021
vr 23 apr 2021
week 25 + week 26
wo 14 juli 2021
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