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A

Juffendag
Vrijdag 28 mei vieren we op school gezamenlijk
de verjaardag van alle leerkrachten. In de
bijlage treft u een uitnodiging aan voor de
kinderen. We maken er een feestelijke dag van.

E

en meester in groep 5
De ouders van groep 5 zijn vorige week al
geïnformeerd, maar de andere ouders van de
school willen we het ook graag laten weten…
Via een detacheringsbureau hebben we een
vervanger gevonden voor juf Franca en wel een
meester! Zijn naam is Kevin van Meurs. Aan de
ouders van groep 5 heeft hij zich reeds
voorgesteld. We wensen Kevin een fijne tijd toe
op De Rietkraag.

Flexibel vakantieverlof
Zoals u weet kon het flexibel vakantieverlof voor
de herfst- en voorjaarsvakantie in het schooljaar
2020-2021 niet doorgaan i.v.m. corona. Diverse
ouders hebben al gevraagd of het volgend
schooljaar wel weer mogelijk is. Veel ouders
zien het toch als een mogelijkheid om buiten de
reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan.
Binnenkort heeft ondergetekende hierover een
overleg met Chris van Meurs, voorzitter van het
CvB van OPSPOOR. Zodra hier meer over
bekend is zullen wij u hierover informeren.

Out of School
Vorige week hebben
de ouders van de
leerlingen van groep
5 t/m 7 via het
Ouderportaal
een
aanbod
gekregen
voor een activiteit in
de zomervakantie. OPSPOOR organiseert voor
deze leerlingen het programma Out of School.
De link in de flyer om je op te geven blijkt echter
niet te werken. Hierbij alsnog de juiste link:

ctiviteit TC ‘t Twiske
Wil je deze zomer fit blijven en sportief
uitgedaagd worden of is eigenlijk hockey,
korfbal, voetbal of volleybal jouw passie, maar
heb je een zomerstop? Dan is de Tennis
Zomer Challenge wat voor jou!
Interessant voor iedereen van 4 tot 100 jaar.
Heerlijk in de buitenlucht sportief bezig zijn.
Dat kan met je eigen vriendjes en
vriendinnetjes, maar op de tennisclub maak je
ook nieuwe vrienden!
Ontdek hoe leuk tennis is in de maanden juni,
juli en augustus. Leer tennissen en wordt
nummer 1 in het eindtoernooi. Ben je
enthousiast? Schrijf je snel in vóór 1 juni om
van het volledige aanbod gebruik te kunnen
maken: https://www.tc-twiske.nl/lid-worden
Belangstelling?
Zie verder de bijlagen bij deze nieuwsbrief.

Z

elftesten onderwijzend personeel
De overheid heeft het personeel van scholen en
de kinderopvang zelftesten aangeboden en
deze zijn inmiddels op school geleverd.
Hiermee kan het personeel zichzelf op vrijwillige
basis twee keer per week preventief testen op
corona. Dit kan alleen als men klachtenvrij is.
Mocht men op deze test een positieve uitslag
krijgen, dan moet men alsnog een afspraak
maken bij de GGD. De testen bij de GGD zijn
betrouwbaarder dan de zelftesten.

A

ctiviteiten die niet doorgaan
OKV heeft besloten dat het jaarlijkse
korfbaltoernooi voor de scholen niet doorgaat.
Ze hopen dat het toernooi alsnog gespeeld kan
worden in september.
Ook de Avondvierdaagse kan dit jaar helaas
niet doorgaan. Volgend jaar beter.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=ty_9puYkKk6TgaClx_JgvyHjbcdljdCja5bDmMzr4FUNlRSNjZJSzhER
UM0VjlGNURZNU5aWkxLRS4u
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N

ieuwe mailadressen directie en IB-er
OPSPOOR streeft naar uniformiteit en daarom
zijn de mailadressen van directie en IB-er
aangepast. De nieuwe mailadressen zijn:
directie.derietkraag@opspoor.nl
ib.derietkraag@opspoor.nl

Agenda
28 mei
Juffendag
31 mei t/m 11 juni
Toetsweken
15 t/m 18 juni
Groep 8: Schoolkamp in Voorthuizen
Ouders zijn inmiddels geïnformeerd.
17 juni
Schoolreisje groep 1 t/m 7
Nadere informatie volgt
20 juni
Vaderdag
23 juni
Grote Rekendag
25 juni
Rapporten mee voor groep 3 t/m 7
28 juni en 1 juli
Oudergesprekken
30 juni
Doorschuifochtend: de leerlingen gaan
kennismaken in de nieuwe groep
1 juli
19.30 MR
5 juli
Afscheidsavond groep 8
9 juli
Laatste schooldag. Om 12.15 uur start de
vakantie!

Careline van der Lippe
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