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Corona 
Gisteren hebben we gehoord dat de basisscholen vanaf 8 juni weer voor 100% open 
kunnen. Dit geldt uiteraard ook voor ons en dat betekent dat we vanaf dat moment weer 
allemaal volledig naar school gaan, volgens de normale lestijden. De eerder gestelde 
maatregelen om verspreiding van corona te voorkomen blijven voorlopig nog steeds 
gelden. De PO-raad komt binnenkort met een nieuw protocol met daarin richtlijnen waar 
we ons vanaf 8 juni zoveel goed mogelijk dienen te houden. Komen hier nieuwe of andere 
maatregelen uit, dan brengen we u hiervan op de hoogte. De organisatie van nu wordt tot 
8 juni op dezelfde wijze doorgezet. 
 
Formatie 
Er wordt momenteel nog gewerkt aan de invulling van de formatie voor volgend 
schooljaar. Het is nog niet helemaal rond, maar zodra het definitief is brengen we u op 
de hoogte. 
 
Ouderbijdrage 
Vanwege de coronacrisis gaan de schoolreis en het schoolkamp dit jaar helaas niet 
door. Hier is door ouders via de ouderbijdrage wel voor betaald. In overleg met de 
OR/MR hebben we besloten om de € 25,00, die de ouders van groep 8 extra gestort 
hebben, terug te storten en de ouderbijdrage voor volgend jaar te verlagen.  
 
Verjaardagen 

April 
4 Liewe (8 jaar) 
6 Amy (8 jaar) 
8  Foeke Pieter (8 jaar) 
11 Jelte (5 jaar) 
28 Sara (12 jaar) 
29 juf Anky 
 
Mei 
3 Sijtze (6 jaar)  
12 Gerben (8 jaar) 
23 juf Mariska 
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Hemelvaart/Pinksteren 
Morgen en vrijdag zijn de kinderen vrij in verband met Hemelvaart. Op maandag 1 juni en 
dinsdag 2 juni zijn de kinderen vrij vanwege Pinksteren. De komende weken blijven we 
de geplande data in de kalender volgen.  
 
Fusie Easterlittens 
Een tijdje geleden is er sprake geweest van een eventuele (papieren) fusie met de 
school in Easterlittens. In de tussentijd is echter besloten dat de school definitief dicht 
gaat en daarom is dit scenario helemaal van de baan.  
 
Vragen/zorgen 
Heeft u vragen en/of zorgen over schoolse zaken, dan kunt u dit altijd, in eerste 
instantie, neerleggen bij de persoon die het aangaat. Lukt dit om één of andere reden 
niet of voelt u zich niet gehoord, dan kan het bij ondergetekende of een MR-lid (Geertje 
Deinum of Paul de Jong) worden aangekaart. Blijf er niet mee rondlopen, want in 
onderling overleg kunnen we vast tot een oplossing komen. 
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 
 

Agenda 
 
Mei 
21 Hemelvaart (leerlingen vrij) 
22 Hemelvaart (leerlingen vrij) 
 
Juni 
1 Pinksteren (leerlingen) 
2 Extra ingeplande vrije dag (leerlingen vrij) 
8 Weer volledig naar school 
15 Studiedag (leerlingen vrij) 
 


