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Beste ouders,
Nog maar een paar dagen en alle kinderen zien elkaar weer in de klas.
Daar zien we erg naar uit natuurlijk. We maken er nog een paar mooie
vier weken van met de groepen!
Rooster
Ter verduidelijking: alle kinderen blijven op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag op school eten, zoals de afgelopen weken ook het
geval was.
Materialen school: reminder
Graag willen we al het schoolmateriaal weer terug op school zien. Wilt u
ervoor zorgen dat alle boeken, schriften en ander materiaal weer in de
klas terugkomt?
Gym
De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden vanaf 8 juni vooralsnog
buiten gegeven, aangezien de gymzalen nog niet worden opengesteld. We
blijven dus gebruik maken van het veld naast de school. (een
uitzondering zijn de groepen 1/ 2, zij spelen buiten op het plein).
We vragen u om op de dagen van de gym uw kind(eren) makkelijk
zittende kleding en sportschoenen te laten dragen (geen
slippers/sandalen). We kleden namelijk nog steeds niet om.
Het rooster t/m einde schooljaar:

Maandag
08:45 - 09.20 8B
09.20 - 09.55 4A
09.55 - 10.30 3A
10.30 - 11.05 3B
11.05 - 11.40 4B
11.40 - 12.15 5B
12.15 - 13.20 5A
13.20 - 13.55 7A

Donderdag

Vrijdag

08:45 - 09.20 8B
09.20 - 09.55 8A
09.55 - 10.30 5A
10.30 - 11.05 7A
11.05 - 11.40 7B
11.40 - 12.15 6B
12.15 - 13.20 6A
13.20 - 13.55 5B

08:45 - 09.20 6A
09.20 - 09.55 4B
09.55 - 10.30 3B
10.30 - 11.05 3A
11.05 - 11.40 4A
11.40 - 12.15 7B
12.15 - 13.20 6B
13.20 - 13.55 8A

Doordraai ochtend
Het is traditie om in de een na laatste week van het schooljaar de
doordraaimiddag te houden. Op die middag gaan alle leerlingen een kijkje
nemen in de klas waar ze volgend jaar terecht komen. Daar ontmoeten ze
alvast de nieuwe juf(fen) of meester. Deze keer zal het een doordraai
ochtend worden en namelijk op: woensdag 24 juni. Dan weet u dat uw
kind die dag het doordraai-moment heeft. Ook hierbij houden we ons aan
de hygiëne afspraken (handen wassen, tafels schoonmaken etc.)
Eindgesprekken
In de week van 15 juni en 22 juni zijn de eindgesprekken. Wel in een
andere vorm, door de situatie waar we nu in zitten met z’n allen. De
leerkracht van uw kind zal een mail sturen waarin staat op welke dagen
de leerkracht de ouders uit de groep zal bellen (telefonisch), om het
jaar toch af te kunnen sluiten. In enkele gevallen kan er gebruikt
gemaakt worden van Teams. Dit zal de leerkracht dan ook melden, mocht
dit nodig zijn.
LET OP! Als de leerkracht u belt zal er “anoniem” in beeld staan. U weet
dan dat dit één van de leerkrachten van uw kind(eren) is.
Vervanging voor het rapport
In de vorige Flits vertelden wij u dat het rapport zal komen te vervallen.
We hebben wel een mooi alternatief gevonden, zodat kinderen toch een
trots gevoel zullen hebben over hoe ze de laatste paar maanden van het
schooljaar hebben doorlopen. We willen dit graag nog als verrassing
houden voor u en de kinderen!
Ouderbijdrage
Aangezien een deel van de evenementen dit schooljaar helaas niet door
kunnen gaan, heeft de EC samen met het team en de MR overlegd hoe de
ouderbijdrage eruit komt te zien. Voor de ouders die de ouderbijdrage

van dit schooljaar (2019/2021) al hebben betaald is besloten om de
ouderbijdrage komend schooljaar eenmalig te verlagen. Omdat elke
banktransactie geld kost en we geen onnodige kosten willen maken, is er
voor verlaging van de ouderbijdrage gekozen in plaats van een deel terug
te storten.
Dit houdt in dat het bedrag dat is gereserveerd voor het schoolreisje (€
30,- voor groep 3 t/m 7) en de themadag (€ 15,- voor groep 1/2) komend
schooljaar (2020/2021) niet betaald hoeft te worden.
Voor de overige evenementen die geen doorgang konden vinden, is
slechts een klein deel van de ouderbijdrage gereserveerd. Dit gedeelte
wordt gebruikt om reeds gemaakte kosten te financieren.
Voor groep 8 geldt een andere regeling, aangezien zij volgend schooljaar
niet meer op De Vredeburg zitten. Ouders van de betreffende
leerlingen worden apart geïnformeerd over het bedrag dat
gerestitueerd zal worden.
Het zou natuurlijk kunnen dat u de school een soort ‘corona-bonus’ zou
willen geven in de vorm van bijvoorbeeld de korting op de ouderbijdrage.
Mocht u dat willen dan zijn wij u daar zeer dankbaar voor. Wilt u in dat
geval een e-mailtje sturen naar ec@devredeburg.nl?

GGDflits Veilig achterop de fiets

Voorkom voetjes tussen de spaken
Bij het vervoeren van kinderen op de fiets komen vaak
spaakbeknellingen voor. Hierbij komt de voet van het kind tijdens het
fietsen vast te zitten tussen de spaken van het wiel. Vooral in de
leeftijd van 3 t/m 6 jaar komt dit vaak voor, en dit kan ernstige
verwondingen veroorzaken. Bijna 1 op de 3 van deze kinderen breekt
daarbij een bot. Met goede spaakafscherming zijn deze ongelukken goed
te voorkomen. Lees hier op de pagina van veiligheid.nl meer wat je kunt
doen om spaakbeknelling te voorkomen. Klik hier voor een filmpje
Zieke kinderen
Kinderen blijven nog steeds thuis als zij zelf de volgende
(luchtweg)klachten hebben: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheidsklachten, tijdelijk minder ruiken of proeven,

koorts (meer dan 38 graden). Hebben 1 of meerdere personen in het
huisouden koorts en/of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele
huishouden thuis. U kunt uw kind ziekmelden via het schooltelefoonnummer: 023-5517690.
Vakantierooster 2020-2021
Rectificatie: er stond in het vorige schema: “Voorjaarsvakantie”, dat
moet zijn “Meivakantie”. De datums kloppen wel.
ma 12 okt t/m vrij 16 okt 2020
ma 21 dec 2020 t/m vrij 1 jan 2021
ma 22 febr t/m vrij 26 febr 2021
vrij 2 apr t/m ma 5 apr 2021
ma 26 apr t/m vrij 7 mei 2021
do 13 mei – vrij 14 mei 2021
ma 24 mei 2021
ma 12 juli t/m vrij 20 aug 2021

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Extra vrije dagen
vrij 2 oktober 2020
ma 19 okt 2020

Meer Primair dag
Organisatiedag

ma 4 jan 2021

Organisatiedag

vrij 19 feb 2021

Organisatiedag

Vrij 25 juni 2021

Organisatiedag

We wensen u en uw gezin een fijn weekend!
Blijf gezond!

