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Schoolreizen en –kamp 

Zoals jullie wellicht al in de media hebben gelezen, is het   
advies aan alle basisscholen om niet op schoolreis en—kamp te 
gaan. Wij denken dat het goed is om ons aan dit advies te  
houden. Bovendien willen diverse locaties ook nog geen grote 

groepen ontvangen.  

We zijn wel aan het bedenken hoe we een leuke afsluiting 
kunnen organiseren voor alle kinderen en met name voor 
groep 8. We zijn in overleg met de ouderraad hoe we dit vorm 

gaan geven.   

Bijlage: 

- informatie OMVOS-actie 

Chromebook 

Willen jullie ervoor zorgen dat het 
chromebook thuis wordt opgela-
den, zodat we er op school mee 
aan het werk 

kunnen? 

Na 8 juni 

Gisteravond hebben we het protocol gekregen met richtlijnen die vanaf 8 juni 

gaan gelden. De belangrijkste verandering is natuurlijk dat alle kinderen weer 

alle dagen naar school mogen. Ook de kinderen die net 4 jaar zijn geworden of 

de komende weken 4 jaar worden, zijn van harte welkom.  

Een aantal andere zaken moeten we volgende week nog even goed bekijken. Ook 

dan pas horen we definitief of de volledige opening van de scholen vanaf 8 juni 

door mag gaan. In de loop van volgende week zult u een brief ontvangen met alle 

maatregelen die vanaf maandag 8 juni zullen gelden.  

Oud papier 

In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de 

namen vermelden van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in 

de mail waarin de link van de nieuwsbrief staat de namen vermelden. 

Geen studiemiddag 

Donderdag 4 juni is er geen studie-

middag. 



Vakantierooster 

De vakantieplanning voor volgend schooljaar is bekend.  

 herfstvakantie   maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020 

 kerstvakantie   maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

 voorjaarsvakantie  maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 

 goede vrijdag + pasen vrijdag 2 april + 5 april 2021 

 koningsdag   dinsdag 27 april 2021 

 meivakantie   maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 

 pinksteren   maandag 24 mei 2021 

 zomervakantie   maandag 12 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021 

De studiedagen en –middagen staan nog niet vermeld in dit overzicht. We zijn druk bezig met 

de planning hiervan. Zodra we deze data weten, hoort u dat van ons. 

Orkest in de klas groep 6—bericht van Henriëtte Eising (muziekvereniging Crescendo) 

Tot de meivakantie heeft docent Pieter nog een aantal digitale lessen gegeven. Van de kin-
deren die de opdrachten hebben ingeleverd hebben we leuke resultaten gezien, onze compli-
menten. Ook dank aan de ouders voor de support. Als afsluiter van het seizoen orkest in de 
klas hadden we een concert gepland, maar ook deze kon door de corona niet doorgaan. Om 

toch samen met de kinderen naar een cli-
max toe te werken gaan we na de zomer-
vakantie tot de herfstvakantie door met 
deze groep. We sluiten orkest in de klas 
dan af met het uitgestelde bevrijdings-

concert op zondagmiddag 25 oktober.  

De instrumenten die van de muziekvere-
niging zijn mogen de kinderen daarom 
nog even thuis houden en natuurlijk mag 
er dan op gespeeld worden. Wel een ver-
zoek aan de kinderen om het instrument 
goed schoon te maken, zoals ze gewend 
zijn en goed op te bergen in de koffer. 

Wees er zuinig op.  



 

OMVOS-actie vrijdag 12 juni a.s. 
 

Zoals gebruikelijk, organiseren we ook dit jaar weer een 
Oude Metalen Voor Onze School - actie voor onze open-

bare basisschool “De Akker.”  

Dit levert voor de school altijd een leuke bijdrage op. 

 
De OMVOS-actie zal een maand later dan gebruikelijk   
worden gehouden op: 

vrijdag 12 juni a.s. vanaf 18.00 uur  

in de dorpen Sleen, Diphoorn, Erm en Achterste Erm. 

(Onder voorbehoud van eventuele extra corona-
maatregelen) 
 

Graag zullen we dan uw oude metalen (ijzer, koper lood, zink, 
aluminium etc.) komen ophalen. 
Accu’s, (elektro)motoren, printplaten, koelkasten, oude com-

puters, witgoed en overige elektronica zijn ook welkom.  

Kortom, alles met een stekker er aan. 

 

Wilt u ons helpen door deze tijdig aan de weg te zetten.  

In verband met hoge afvoerkosten verzoeken wij u geen 
banden aan te bieden. 
 

Wilt u alstublieft de oude metalen tot dan bewaren. Breng 
het niet naar de stort. Geeft het bewaren een groot  pro-
bleem dan kan er gebeld worden met ondergetekenden. 
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking, mede 
namens de ouderraad, medezeggenschapsraad, personeel 
en kinderen. 
 
Nadere inlichtingen te verkrijgen bij de Omvos commissie: 

 

H. Lanting  tel. 06-250 87 084 of harrielanting@gmail.com 

J. Hilbrands    tel. 06-120 84 788 of j.hilbrands@hetnet.nl 

P. Linge   tel. 06-127 05 350 of lingeklasen@ziggo.nl 

E. Bos  tel. 06-129 69 738 of bos.erik@outlook.com  

 

mailto:lingeklasen@ziggo.nl

