Maandbericht juni
Gezocht: leden voor de ouderraad
I.v.m. het verlaten van hun kind(eren)
van school, zijn wij voor het nieuwe
schooljaar op zoek naar 2 nieuwe
leden voor de ouderraad én een
nieuwe penningmeester.

Schoolreisjes en andere activiteiten
1 juni as. hebben alle klassen van de
middenbouw (MB1 t/m 4) een mooie
dag voor de boeg met sport, spel en…
springkussens!

Lijkt het u leuk om ons team te helpen
bij het organiseren van activiteiten
rondom feestdagen zoals kerstmis,
pasen enz. en andere activiteiten of
bent u accuraat en handig met cijfers,
meld u dan aan!
PBS-toppers
De PBS-toppers van deze maand zijn
2 kanjers uit BB3: Milan en Samuel.
Deze mannen hebben allebei in hun
privé-situatie veel meegemaakt en nog
steeds, maar zijn er desondanks toch
elke dag. Vrolijk en met inzet!
Gefeliciteerd mannen!

Dol Dwaze Dagen
Onze bijna-schoolverlaters hebben na
al hun harde werk dit laatste
schooljaar nog een paar geweldige
dagen in het verschiet:
11 juni gaan BB2 en BB3 naar de
Efteling

en op 15 juni hebben BB1, BB2 en
BB3 nog een waterpretdag hier op
school.
Op vrijdag 22 juni as gaan de
Steentjes en OB1 naar de
Erfgooiersspeeltuin.

En een week later, op vrijdag 29 juni
zijn de groepen OB2 en OB3 aan de
beurt om naar de naar de speeltuin te
gaan. We hopen natuurlijk op mooi
weer!
Vernieuwing van het dak
Omdat we veel last hebben van
lekkage, zou tijdens de meivakantie
het dak worden vernieuwd. Helaas
regende het bijna de hele meivakantie
en zijn de dakdekkers vorige week aan
de slag gegaan.

Corona zelftesten
Bij verkoudheidsklachten mag een
kind niet naar school ook al heeft het
een negatieve zelftest.
Een zelftest is meer bedoeld om
preventief te testen, zonder klachten,
om de kans te verkleinen dat iemand
besmettelijk in de klas zit.
Als er sprake is van klachten dan is
het altijd aan te raden, ook bij
kinderen, om bij de GGD te laten
testen.
Wanneer deze PCR test dan ook
negatief is, mag het kind wel weer
naar school.
Als het kind niet getest wordt bij de
GGD, dan geldt inderdaad de regel om
24 uur klachtenvrij te zijn voordat hij/zij
weer naar school gaat.
Zie voor verdere informatie de Boink
beslisboom: https://www.boink.info/bes
lisboom
Mocht u nog verdere vragen hebben,
dan kunt u contact opnemen met de
GGD:
Afdeling Infectieziektebestrijding GGD
Gooi en Vechtstreek
T (035) 692 62 22
infectieziekten@ggdgv.nl

Nieuwsbrief van JGGV
Bij deze maandbrief treft u de
nieuwsbrief van Jeugd en Gezin Gooi
en Vechtstreek aan. Met hierin
antwoord op de ‘Vraag van de maand:
mijn kind verveelt zich, wat kan ik
doen?’ En tips om met verveling bij
kinderen om te gaan in de
zomervakantie.
Datums om te noteren
Studiedagen
Woensdag 30 juni 2021
Vrijdag 9 juli 2021
Dinsdag 6 juli schoolverlatersdag
Woensdag 7 juli laatste schooldag
voor groep 8
Zomervakantie
10 juli t/m 22 augustus 2021

Met vriendelijke groet,
Birgitte Plasmans

