Nieuwsbrief 8, 24-4-2020
Tot 24 april
27 april
12 mei
21-22 mei
27-29 mei
29 mei

Onze school is gesloten i.v.m. Coronavirus
Meivakantie t/m 8 mei
Spreekuur schoolmaatschappelijk werk, 8.30 uur
Hemelvaartvakantie
Papiercontainer
Nieuwsbrief 9

Hey kanjers!
Wij missen jullie enorm! Het is vreemd om jullie leuke, lachende gezichten te moeten missen en dan
in een leeg lokaal of thuis aan de slag te zijn voor jullie. We proberen wel via de computer of telefoon
elkaar te zien of te spreken, maar dat is toch anders dan elkaar echt zien of even een knuffel te
geven. Dus daarom hebben wij op de ramen van de school een boodschap voor jullie opgehangen,
die recht uit ons hart komt: Hey Kanjers, wij missen jullie!

Personeelszaken
Juf Annemiek en juf Lida hebben allebei een indrukwekkend aantal jaren in het onderwijs gewerkt,
daar mogen ze heel trots op zijn. Nu is de tijd gekomen om van hun welverdiende pensioen te gaan
genieten. Wij zijn dankbaar voor hun inzet op onze school.
Gistermiddag heeft juf Annemiek in kleine kring afscheid genomen van haar collega’s. Ook heeft ze
op een leuke manier met een filmpje van een poppenkastvoorstelling afscheid genomen van de klas.
Juf Tessa zal haar vanaf 1 juni vervangen in groep 1/2b.
Juf Lida neemt binnenkort ook op een passende manier afscheid om van De Bonte Tol, helaas iets
eerder door Corona. Maar ook zij mag nu lekker van haar vrije tijd gaan genieten.
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Afgelaste activiteiten en evenementen
Zoals u wellicht al heeft verwacht, zullen we dit schooljaar geen weekopeningen en -sluitingen meer
organiseren. De richtlijnen vanuit de overheid is dat alle activiteiten waar meerdere volwassenen bij
betrokken zijn helaas niet door kunnen gaan. De praktische verkeerslessen, sportdag, de
avondvierdaagse, schooltoernooien en de open dag zullen ook niet doorgaan.
Het spijt ons te moeten meedelen dat we het schoolkamp en schoolreis voor de kleuters voor dit
schooljaar moeten afzeggen, we zijn gewend met veel leerkrachten en ouderbegeleiding op kamp te
gaan en dit is nu helaas niet mogelijk.
De Oudervereniging heeft ook het besluit moeten nemen om de schoolfotograaf te annuleren.

Corona
Wilt u de directie informeren als er Corona geconstateerd is (geweest) in uw gezin?

Kleuterplein; oproep aan alle ouders
Na de meivakantie gaan de kleutergroepen beginnen met een
nieuw thema: Dino’s bestaan niet. Wij willen graag
een museum inrichten in de gang. Hiervoor hebben wij uw hulp
nodig. Heeft u materialen in dit thema welke u niet meer gebruikt
of terug wil, dan mag u het inleveren bij de kleuterleerkrachten
(groep 1/2a en groep 1/2b).

Vakanties schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag + Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
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19-10-2020 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 01-01-2021
22-02-2021 t/m 26-02-2021
02-04-2021 t/m 05-04-2021
26-04-2021 t/m 07-05-2021
13-05-2021 t/m 14-05-2021
24-5-2021
19-07-2021 t/m 27-08-2021
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Wij gaan op berenjacht!
Overgewaaid uit Australië is ook hier in Pijnacker de
berenjacht in volle gang! Ook De Bonte Tol doet mee met
deze leuke actie om kinderen ondanks de quarantaine op
een leuke manier bezig te houden.
Wat is de bedoeling?
Mensen die meedoen hebben een beer voor een raam
geplaatst. Kinderen wandelen (onder begeleiding van
ouders) door de wijk en tellen daarbij hoeveel beren ze
tegenkomen. Er is geen prijs te winnen of iets, gewoon even
lekker kunnen bewegen met een opdracht.
Wij vragen wel of u ook tijdens de berenjacht door de wijk
de regels van het RIVM in acht neemt. Dus houdt minstens
1,5 meter afstand van elkaar. Maar heb vooral veel plezier
met de jacht!
Een afstreepkaart vindt u bij deze link
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