22. Nieuwsbrief 22 april 2020
Data van belang
20 april – 5 mei
4 mei
6-8 mei
11 mei
20-21 mei
26 mei
1 juni
2-5 juni

:
:
:
:
:
:
:
:

meivakantie
school telefonisch bereikbaar
thuisonderwijs en noodopvang
start school 8.40u
kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
studiemiddag, kinderen vrij om 12.35u
kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
gewone schoolweek

Brief Delta-onderwijs
In de bijlage bij deze brief de brief van ons bestuur Delta-onderwijs met de
afspraken die zijn gemaakt n.a.v. de persconferentie van 21 april j.l.
Volgende bericht
Op maandag 4 mei is de school telefonisch bereikbaar om uw zoon/dochter
opnieuw te melden voor noodopvang. De regels die voor de vakantie golden,
gelden ook dan voor de opvang op woensdag 6 mei, donderdag 7 mei en vrijdag
8 mei.
Alleen indien u werkzaam bent in een vitaal beroep of de thuissituatie
problematisch is kunt u hiervoor in aanmerking komen. De kinderen hebben al
thuiswerk mee voor deze 3 dagen of kunnen dat op 4 mei op komen halen.
Hierover bent/wordt u geïnformeerd door de eigen leerkracht.
Verdere informatie krijgt u van ons op woensdag 6 mei zoals is aangegeven in de
brief van het bestuur.
Meivakantie
In de meivakantie is de school gesloten. De administratie en leerkrachten zijn
dan niet bereikbaar. Enkel in geval van nood kunt u de school bereiken via het
algemene mailadres: s.b.o.dewissel@hetnet.nl. Houd er wel rekening mee dat dit
mailadres niet dagelijks wordt gecontroleerd op nieuw binnengekomen mail.
Voor overige vragen moet u wachten tot na de vakantie.
Vrije juniweek
Op onze schoolkalender staat voor de week na Pinksteren dat de kinderen vrij
zijn. Deze week komt te vervallen. We verwachten de kinderen dus gewoon op
school op dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni. We werken die week gewoon volgens
het normale weekrooster zoals ook alle andere weken. Maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 8.40u-15.05u en op woensdag van 8.40u-12.35u.
Wist u dat ….
- De noodopvang geregeld is via de gemeente waar u woont, dus u met hen
contact op kunt nemen als dat nodig is.
- Bij de vorige nieuwsbrief een boekje zat “Bij MEI thuis” vol leuke ideetjes voor
in de vakantie.
- De sportdagen op 28 en 29 mei zijn komen te vervallen.

