
 WIST U DAT...? 

 … alle kinderen vanaf 2 juni het  

CHROMEBOOK mee naar school moe-

ten nemen? Graag ook de OPLADER 

en andere schoolspullen. Heeft uw 

kind nog een boek van de bibliobus 

dan moet ook dat boek terug naar 

school. Alle chromebooks worden 

extra schoongemaakt voordat ze 

weer in de klas worden gebruikt. 

     NIEUWSBRIEF     OBS DE MONCHYSCHOOL 
                  28 MEI 2020 

 

 

 VERJAARDAGEN 

          24 mei: Leila 

 31 mei: Naomi 

       5 juni: Caitlin 

  12 juni: Sidra 

  14 juni: Adam 

  18 juni: Ayoub & Abdallaah & Rogenny 

  22 juni: Saffae 

 

   WEER NAAR SCHOOL 
   U heeft het vast gehoord: vanaf maandag 8 juni gaan de basisscholen 

in Nederland weer helemaal open. Dat betekent dat alle kinderen maan-

dag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag naar school gaan. Veel 

kinderen verheugen zich erop om hun klasgenoten weer te zien, en om 

weer alle dagen op school te zijn. Dat is een goed teken! 

 

Natuurlijk zorgen we ervoor dat alle kinderen vaak hun handen kunnen 

wassen en dat de wc’s, tafels, stoelen en klinken extra worden schoon  

gemaakt. Er komen nog nieuwe landelijke richtlijnen over hygiëne. Daar 

zullen we ons aan houden en u over informeren. 

 

 BELANGRIJKE DATA 

 

 Maandag 1 juni: alle kinderen vrij 
 

     

      Vanaf maandag 8 juni gaan alle kinderen  

   weer naar school, dus groep 1-8 

 

   Vrijdag 19 juni: alle kinderen vrij, studiedag 

   Donderdag 25 juni: rapportgesprekken 

   Maandag 29 juni: MR 

   Dinsdag 30 juni: rapportgesprekken 
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... het nieuwe VAKANTIEROOSTER op 

de website staat? Het gaat om het 

vakantierooster voor 2020-2021. 

De andere vrije dagen voor schooljaar 

2020-2021 moeten nog worden  

vastgesteld. Het gaat dan om de  

studiedagen. Zo gauw de jaarplanning 

klaar is, laten wij u dat weten. 

 

... alle kinderen eind juni hun  

RAPPORT krijgen? Het is een  

ander rapport dan u van ons bent 

gewend; omdat door de 

schoolsluiting ook het onderwijs 

anders is geweest. De OUDER-

GESPREKKEN van juni laten we 

doorgaan. U hoort nog hoe we 

die veilig zullen voeren.   


