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Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor

Nieuwe oude tijden

U kreeg er in de afgelopen week al een mail over en nu is het zover:
Op dinsdag 25 mei gaan we terug naar de ‘oude’ schooltijden.
Dat betekent dat de school begint op de tijd en de manier die u ook in de afgelopen periode gewend was.
Helaas kunnen we tijdens de inloop nog geen ouders/verzorgers in de school verwelkomen.
Tussen de middag zijn de kinderen van 11.45 uur tot 13.00 uur vrij.
Ze eten dan weer thuis, of maken gebruik van de tussenschoolse opvang van Brood en Spelen.
Heeft u een abonnement bij Brood en Spelen? Dat loopt dan vanaf dinsdag gewoon weer door.
Wilt u iets wijzigen? Dat kan via de app of het mailadres van Brood en Spelen.
De school eindigt met ingang van dinsdag weer om 15.15 uur.
Kinderen die gebruik maken van de BSO kunnen daar dan weer meteen naar toe.
U bent blij / vindt het jammer* dat de schooltijden weer terug gaan naar normaal?
We horen beide meningen van ouders. En aan beide roosters kleven voor- en nadelen. Omdat dit een
onderwerp is waar niet alleen meningen bij meespelen maar ook belangen, willen we goed nadenken voor
we een beslissing nemen over de schooltijden in de toekomst. De medezeggenschapsraad denkt mee en
binnenkort wordt ook aan de ouders gevraagd waar hun voorkeur ligt.

Lijstje compleet

Hoe we volgend schooljaar op vakantie kunnen moeten we afwachten. Met een Covid-reiscertificaat?
Naar heel Europa? Alleen naar Nederland? Wannéér we op vakantie kunnen, weten we al wel. Het lijstje
vakanties en vrije dagen is compleet. Vrij in 2021-2022 ziet er zo uit:
Herfstvakantie:
Sinterklaas:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Scholengroepdag:
Goede Vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaartsdag:
Pinksteren/breekweek:
Zomervakantie:

18 t/m 22 oktober 2021
Op 3 december gaat de school eerder uit.
Vrijdag 24 december en aansluitend 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Op maandag 10 januari 2022 begint de school om 9.30 uur.
28 februari t/m 4 maart 2022 en aansluitend maandag 7 maart 2022.
maandag 4 april 2022
15 april 2022
18 april 2022
25 april t/m 6 mei 2022
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
6 juni 2022 t/m 10 juni 2022
vrijdag 8 juli en aansluitend 11 juli t/m 19 augustus 2022.

Toetsen schuiven
In de PWAgenda, die verder wel altijd gelijk heeft, staat dat we in de week na Pinksteren beginnen met de
Cito toetsen voor het eind van het jaar. Dat komt een beetje te snel. Daarom schuiven we het afnemen
van de Cito-toetsen voor de groepen 3 t/m 7 op. De toetsen worden nu vanaf 7 juni afgenomen.

Op 7 juni sluit de Cito-toets module van het Parnassys ouderportaal.
De resultaten van de Cito-toetsen zijn dan niet meer toegankelijk.
Ook als de Cito-toets resultaten niet te zien zijn, zijn de resultaten van de methodetoetsen nog wel in te
zien. Rekentoetsen, taaltoetsen, dictees… het is allemaal te zien in het ouderportaal van Parnassys.
U bent het wachtwoord vergeten? Geen probleem. Een nieuw wachtwoord kan zelf worden opgevraagd.
Dat lukt niet? Een mailtje naar administratie@obspwa.nl vast wel!

Dochters voor juf Janine

Op 30 april is juf Janine moeder geworden van maar liefst twéé prachtige dochters.
Ze heten Lieke en Mirthe. We wensen juf Janine, haar man en hun dochters héél veel geluk met elkaar.

Pluist u zelf?
Iedere woensdag na een vakantie kwam het luizenpluisteam de klassen
langs. Alle kinderen werden gecontroleerd op hoofdluis. Corona heeft daar
een stokje voor gestoken.
Maar… haren controleren blijft belangrijk! Doet u het alstublieft regelmatig zelf?
Hartelijk dank!

Gediplomeerd
De kinderen van de groepen 7 hebben sinds donderdag 20 mei allemaal een verkeersdiploma.
Ze hebben laten zien dat ze op papier én op de fiets de verkeersregels kunnen toepassen.
Gefeliciteerd allemaal! Nu ook op weg naar school en sport altijd laten dat je het kunt…

Gefeliciteerd!
In de komende weken feliciteren we op 22 mei Nolan (gr.1/2d) en Senna (gr.6b); op 23 mei Chris
(gr.3a); op 24 mei Lloyd (gr.5a); op 26 mei Hala (gr.3b); op 27 mei Anna (gr.4b) en op 28 mei Roger
Junior (gr.5b).

We wensen iedereen een heel fijn weekend!
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In de bijlage bij dit weekblad vindt u
een flyer met alle informatie over
deze webinars én de inlogcodes

