De Piramide
Postbus 188
6590 AD Gennep

Lees Mij !
Beste ouders/verzorgers,
Er is de afgelopen maanden, in verband met Corona, veel gecommuniceerd via de mail, maar
hierbij nu dan toch de eerste Lees Mij van 2020.
In deze Lees Mij krijgt u informatie over de sloop van het Meandergebouw, vakantierooster
schooljaar 2020/2021, de schoolfotograaf, luizencontrole, oproep voor luizenouders, traktaties,
personeel en nog geplande studiedagen dit schooljaar.
Veel leesplezier.
Frans Toll.
•

Sloop Meandergebouw

Maandag 8 juni start de sloop van het Meandergebouw. Er heeft inmiddels een interne verhuizing
plaatsgevonden, de groep van Marieke/Marije zit nu in het voormalige niveaulokaal.
•

Vakantierooster schooljaar 2020/2021

Herfstvakantie

19 oktober t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 01 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

Goede Vrijdag

02 april 2021

2e Paasdag

05 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Mei-/Hemelvaartvakantie

03 mei t/m 14 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

19 juli t/m 27 augustus 2021

•

Schoolfotograaf

Woensdag 17 juni komt de schoolfotograaf op school.
Er worden individuele foto’s en groepsfoto’s gemaakt.
•

Luizencontrole

Omdat er i.v.m. de Coronamaatregelen voorlopig geen ouders/verzorgers in de school mogen komen,
vragen wij u uw kind regelmatig zelf te controleren.

Oproep luizenouders
Na elke schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Dit schooljaar waren er 4 stoere moeders die dit klusje keer op keer klaarden!
Na dit schooljaar gaan een paar moeders ons verlaten omdat hun kinderen na de zomervakantie naar
de middelbare school gaan.
Ben jij ook zo’n stoere ouder/verzorger! En draai jij jouw hand er niet voor om, om deze
kriebelbeestjes aan te pakken?
Dan ben jij degene die wij zoeken om de groep luizenouders te komen versterken!
Aanmelden kan bij de leerkracht of bij de administratie.
•

• Traktaties
In verband met de aanpassing van de Corona-richtlijnen is het vanaf nu weer toegestaan dat kinderen
trakteren als zij jarig zijn.
• Personeel
Zoals u wellicht weet, is ons team in april getroffen door het overlijden van onze lieve collega Pauline.
Wij hebben hier veel verdriet van en missen haar ontzettend.
Voor een blijvende herinnering aan Pauline hebben wij een gedenkhoekje gemaakt in de koffiekamer.

Op vrijdag 17 april zijn juf Niki en Koen
trotse ouders geworden van zoon

Gies
broertje van Loek, Fiene en Jette
Wij wensen hen héél veel geluk samen!!
• Studiedagen dit schooljaar
Voor dit schooljaar staat er nog een studiedag gepland op 24 juni a.s. De Kinderen zijn die dag vrij.
Op 10 juli staat er een studiemiddag gepland, de school is dan om 12.00 uur uit en begint de
zomervakantie.

