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Van de directie
Beste ouders, kinderen en leerkrachten,
Gelukkig zijn we op maandag 11-5 weer voorzichtig open gegaan. De kinderen blijven nu om
de dag een hele dag op school en gaan tussen de middag niet naar huis.
Daarnaast hebben we allerlei maatregelen genomen, zoals handen wassen, papieren
zakdoeken en handdoeken, extra schoonmaakrondes, etc. Ook spelen ze in kleine groepjes
buiten en komen ze zo min mogelijk op de gang.
Het gaat gelukkig heel erg goed en iedereen houdt zich keurig aan de nieuwe regels.
Gisteren is besloten dat de scholen op 8 juni helemaal weer open kunnen, mits het aantal
besmettingen in Nederland zo blijft. Tot die tijd houden we het rooster aan, zoals nu.
Hieronder nog een paar mededelingen/vragen:
•

•

•

•

Doordat er geen ouders de school in mogen, is er tijdelijk ook geen luizencontrole.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw kind(eren) zelf regelmatig goed te controleren?
Bij voorbaat dank.
Lunch: De kinderen blijven nu op school eten. We vinden het belangrijk dat kinderen
dat goed en gezond doen. Na de boterhammen mogen ze natuurlijk ook iets lekkers
hebben. Gewoon een kleinigheidje, aub niet te veel.
Juffrouw Marlieke uit groep 5 heeft een nieuwe baan. Ze zou eigenlijk al per 1-4-2020
weggaan, maar door de coronacrisis heeft ze tot de meivakantie op onze school
doorgewerkt. Gelukkig hadden we al snel een goede vervanging voor haar, namelijk
Juffrouw Caroline van Leemput. Tot de zomervakantie werkt ze parttime (halve week)
en na de vakantie komt ze hier fulltime werken. Verderop in de nieuwsbrief stelt ze
zich voor. We wensen haar heel veel succes op onze school.
Houdt u er rekening mee dat de kinderen in de week van 22-6 tot en met 26-6 de
hele week vrij zijn. Zie hiervoor de jaarkalender.

Volgende week gaan we uitzoeken waar we na 8 juni als school allemaal aan moeten
voldoen. Denk bijvoorbeeld aan: blijven we op school eten of niet, houden we dezelfde
tijden of aangepaste, ouders wel op school of niet, etc.?
Zodra we meer weten, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
Het is dus belangrijk om de schoolapp en de mail goed in de gaten te houden.
Ondanks alles, wensen wij iedereen hele fijne vrije dagen rond Hemelvaart.
Tot maandag 25-5-2020.
Meneer Leon, directeur

Even voorstellen
Mijn naam is Caroline van Leemput en ik werk sinds deze week samen
met juf Lotte in groep 5.
Ik ben 56 jaar en sta al 35 jaar voor de klas. Ik ben getrouwd met Raymond
en we hebben samen 3 kinderen.
Tot aan het einde van dit schooljaar werk ik op 2 scholen.
Op maandag en dinsdag is dat Kbs Olympia en op donderdag en vrijdag Kbs De Driezwing.
Op de woensdagen wissel ik de scholen af.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ik de hele week op Olympia werken.
Ik heb er héél veel zin in!
Tot ziens op Olympia!!

Vakantierooster en extra vrije dagen schooljaar 2020-2021
Zomervakantie 2020 ; vrijdag 10 juli tot en met vrijdag 21 augustus 2020
Studiedag; maandag 21 september 2020

Herfstvakantie; maandag 19 tot en met maandag 26 oktober 2020
Studiedag; vrijdag 27 november 2020
Studiedag; vrijdag 6 december 2020
Kerstvakantie; maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
Studiedag; vrijdag 15 januari 2021
Studiedag; woensdag 10 februari 2021
Voorjaarsvakantie; maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari 2021
Studiedag; woensdag 10 maart 2021
Lang paasweekend; Tweede Paasdag maandag 5 april 2021
Studiedag en Koningsdag; maandag 26 en dinsdag 27 april
Meivakantie; maandag 3 tot en met vrijdag 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag; maandag 24 mei 2021
Junivakantie; maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli 2021
Grote vakantie; vrijdag 23 juli tot en met vrijdag 3 september 2021

Reminder:
Biebboeken mee terug naar school nemen!
Wilt u zorgen dat alle van school geleende bibliotheekboeken weer
mee naar school genomen worden?
Alvast hartelijk bedankt!

5 juni om 8:30 u zakken kleding inleveren
Beste ouders en verzorgers,
Ook dit schooljaar zamelen we weer kleding in.
Dit jaar hebben we weer gekozen voor Bag2School.
De kleding inzameling zou in april zijn, maar door de
omstandigheden is de datum verschoven.
Voor iedere kilo kleding krijgt de oudervereniging een bedrag.
Daardoor kunnen wij weer activiteiten voor de kinderen organiseren.
Wat mag er in de zak:
Schoenen
Shirts
Broeken
Riemen
lakens en dekens.
Bag2School zal de kleding inzamelen op vrijdag 5 juni.
Vanwege de RIVM richtlijnen mogen de zakken met kleding
ALLEEN OP VRIJDAGMORGEN 5 JUNI OM 08:30 UUR
bij de ingang gezet worden.
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.
Met vriendelijke groeten, De oudervereniging

OPROEP AAN OUDERS
DEEL JOUW KENNIS EN WORD LID VAN DE GMR INOS
Wil je je horizon verbreden?
Ben je nieuwsgierig naar de bestuurlijke kant van het onderwijs?
Oriënteer je dan op het lidmaatschap van de GMR!
Wij zijn op zoek naar medewerkers en ouders die de GMR komen versterken.
Ouders met een of meer kinderen op een INOS-school kunnen zich kandidaat stellen; ook
als je geen lid bent van een MR. Nieuwsgierig? Ontdek wat er zo leuk is aan
het GMR-lidmaatschap. Lees meer op de INOS website: Info GMR verkiezingen
Kandidaatstelling
•

Kandidaatstelling gaat per email en kan tot en met 12 juni a.s.
Geef in je mail in 5 tot 10 regels aan waarom jij je kandidaat stelt en voeg een foto van
jezelf toe. Stuur dit naar: gmr@inos.nl

•

Bij aanmelding ontvangen alle kandidaten een ontvangstbevestiging van hun
kandidaatstelling en een toelichting op de procedure

•

Uiterlijk op 15 juni a.s. stelt de verkiezingscommissie de kandidatenlijst vast

Vragen? Stel ze gerust!
Wie met de huidige leden praat, ontmoet in elk geval groot enthousiasme.
Met vriendelijke groet,

Namens de verkiezingscommissie GMR INOS
Petra Haverman, Ambtelijk secretaris GMR INOS gmr@inos.nl
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