
 
 
 

Nieuwsbrief 27. 01-04-2021 
 
2 april   : Goede Vrijdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij) 

5 april  : 2e Paasdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij) 
6 april  : studiedag; alle leerlingen vrij 
27 april  : Koningsdag; de school is gesloten (alle leerlingen vrij) 
30 april  : start meivakantie; de kinderen zijn om 15.00/15.05u vrij 
17 mei             : start laatste periode van het schooljaar; de leerlingen worden om 8.40u op school   

verwacht 
 

 
Vervangingen 
Woensdag 7 april 

Juf Dymphy werkt in groep 4a; Juf Yvonne werkt in groep 5b; juf Yvet werkt aan 
administratie. 

Donderdag 8 april 
Juf Whitney werkt in groep 8a; meneer Ruud werkt bij Delta-support. 
Juf Eefje werkt in de ochtend in groep 5a; juf Kimberley werkt aan administratie.  

Vrijdag 9 april 
Juf Eefje werkt de ochtend in groep 7b; juf Carlijn werkt aan administratie. 

Juf Eefje werkt de middag in groep 7/8 voor de domeinmiddag.  
Maandag 12 april 

Juf Hanneke werkt in groep 5a; juf Kimberley werkt aan administratie. 
Meneer Thom werkt in groep 6a; juf Crissy werkt in de ochtend aan 
administratie.  

Dinsdag 13 april  
Juf Whitney werkt in groep 5d/6d; meneer Gérard werkt aan administratie. 

Meneer Thom werkt in groep 6a; juf Crissy werkt aan cultuur.  
Donderdag 15 april 
Juf Eefje werkt in groep 8c; meneer Eugène werkt aan ICT.  

Juf Whitney werkt in groep 8a; meneer Ruud werkt bij Delta-support. 
Vrijdag 16 april  

Juf Eefje werkt in de ochtend in groep 5d/6d; meneer Gérard werkt aan 
administratie.  
Juf Eefje werkt de middag in groep 7/8 voor de domeinmiddag.  

 
Kids marathon 

Afgelopen zondag heeft Juf Crissy de kidsmarathon gelopen. Dit heeft ze 
gelukkig niet alleen hoeven doen. De kinderen uit haar groep liepen, op skates of 
fietsten een stukje mee! Ook waren er veel collega’s die stonden aan te 

moedigen, meefietsten of meeliepen. Wat een mooie maar ook zware marathon 
was het! 

Complimenten voor iedereen die heeft deelgenomen en in het speciaal natuurlijk 
voor juf Crissy! 
 

Testen op corona 
Wanneer mag ik weer naar school als ik verkouden ben?  

In de beslisboom die u al heeft gekregen maar die we nu nog een keer 
meesturen wordt dit duidelijk aangegeven.  
Volg de boom en onderin de rechterhoek wordt aangegeven wat het betekent als 

een kind niet wordt getest.  
 



Tip aan ouders/verzorgers: DigiD voor je kind aanvragen 
Het maken van een afspraak voor een coronatest kan via het landelijke 
afsprakennummer, maar ook met DigiD via de website www.coronatest.nl. 

Daarnaast kun je met DigiD ook online je testuitslag inzien, zodat je niet altijd 
hoeft te wachten tot je gebeld wordt over de uitslag. 

Daarom een tip: Maak een DigiD aan voor je kind, zodat je die beschikbaar hebt 
als het nodig is om digitaal een afspraak te maken of de uitslag van een 

coronatest in te zien. 
 
Vlindervakantiedagen (vanuit Catharina parochie) 

Wil jij in de meivakantie een top ochtend beleven in de 
buitenlucht? Wil je plezier maken met andere kinderen uit 

Oosterhout e.o.? Kom dan naar de VinderVakantiedagen! We 
verwelkomen deze ochtend 15 kinderen in de tuin van de 
Vinder. 

Als je houdt van een goed verhaal, sport en spel, muziek en dans, creatief bezig 
zijn, speuren in spannende ruimtes en plezier maken met andere kinderen. Dan 

is het echt iets voor jou! 
Alle kinderen van groep 3 tot en met groep 8 zijn van harte welkom op 
donderdag 6 mei 10:00 tot 12:30 uur in Antoniushuis “De Vinder” Sint 

Vincentiusstraat 113A in Oosterhout. 
Opgeven kun je bij Annemiek Buijs door een mail te sturen naar: 

info@catharina-parochie.nl of te bellen naar 06 16 32 44 65. 
VinderVakantiedagen worden georganiseerd door vrijwilligers van de Catharinaparochie. 

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Covid-19 protocol Het gebouw en ons programma zijn aangepast aan de richtlijnen van 

het RIVM. 

 

Komende dinsdag hebben we een studiedag en zijn de kinderen dus een extra 
dag vrij. Geniet van een fijn paasweekend en we zien de kinderen graag weer 
woensdag 7 april! 
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