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 Belangrijke data juni/juli:  
01 Juni maandag: 2e Pinksterdag kinderen vrij 
02 juni dinsdag: lesvrije dag kinderen vrij 
21 juni vaderdag 
 
13 juli maandag: wisseluurtje van 0915-1015 uur 
17 juli vrijdag  – calamiteitendag- kinderen vrij en start 
     Zomervakantie t/m 28 aug 2020 
 

 Verjaardagen:   
02 juni: Shadon uit groep Lelies 
03 juni: Dusan uit groep Tulpen 

04 juni: Isabella uit groep Krokussen 
                                                                                                                               

                                                               Gefeliciteerd en een hele fijne dag !  
 

We zien alle kinderen weer graag woensdag 3 juni ( maandag 2e Pinksterdag en 
dinsdag 2 juni lesvrije dag ) op school ! 
 
 
 

 Aan alle ouders: 
Korte terugblik op de afgelopen twee weken 
Toen wij op 11 mei onze deuren weer open mochten zetten, was dat natuurlijk best wel spannend. Voor 
de kinderen op de eerste plaats. Na zo’n lange tijd weer naar school en je vriendjes en vriendinnetjes 
weer zien. En natuurlijk je juf of meester. 
Het was ook spannend voor u, als ouders/verzorgers. In deze vreemde tijd je kind weer toevertrouwen 
aan de mensen op school. Gaat dat wel goed? Hebben ze het wel goed georganiseerd? Kan ik daarop 
vertrouwen? 
Ook was het spannend voor onze leerkrachten. Hoe hou je afstand van kinderen die zoveel voor je 
betekenen. Hoe stap je (anderhalve meter) naar achteren, als het juist je bedoeling is naar voren te 
stappen en de kinderen te helpen? 
We hadden allemaal vragen, heel begrijpelijk! 
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Nu zijn we twee weken verder. We willen graag met u delen dat we TROTS zijn op de kinderen! Wat 
doen die het fantastisch goed! Ze passen zich prima aan. En ook al is het soms moeilijk, ze houden zich 
heel goed aan de afspraken. 
We merken dat de kinderen ontspannen zijn en het fijn vinden weer naar school te mogen. We kijken 
dan ook met vertrouwen uit naar de periode tot de zomervakantie. 
We danken u voor het meedenken en uw flexibele opstelling. Samen zijn we sterk en komen we door 
deze moeilijke periode!                            GOED VOOR ELKAAR!! 
 
 

 Aan alle ouders: 
Graag uw aandacht voor de nieuwe schooltijden ivm corona 
Zie de nieuwsbrief van 4 mei met het schema ! 
 

 Zie bijlage bij deze Nieuwsbrief: Piëzo Talentenacademie                                            
                                                                                                                       

 
 
                         
 
 
 
 
 

   Voor iedereen, een heel fijn Pinksterweekend, namens het team van SBO Horizon      
                                

                                                                             


