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Beste ouders/verzorgers,
Sinds dit weekend hebben we mooi weer en kunnen we langzaam aan de zomer gaan denken.
Gelukkig merken we de versoepelingen. Ook in deze nieuwsbrief geef ik een update over de
activiteiten die de komende weken op de kalender staan.
Schoolfruit
Per komende week stopt het schoolfruit. De school heeft een verlenging aangevraagd tot aan de
zomervakantie.
Wanneer we toch schoolfruit aan kunnen bieden, brengen wij u hiervan op de hoogte. Als u niets
hoort neemt uw kind weer ‘ouderwets’ zelf fruit mee naar school vanaf aanstaande woensdag.
Bag2School
Op woensdag 26 mei heeft onze ouderraad weer kleding ingezameld via het project Bag 2 school. Er
is 498 kilo kleding ingezameld wat de school 149,40 oplevert.
Ouderraad en de mensen die kleding hebben gebracht, bedankt!
Corona en aankomende activiteiten
Covid-19, het houdt de gemoederen bezig. Landelijk gezien gaat het een stuk beter. De landelijke
maatregelen versoepelen momenteel in rap tempo. Het protocol onderwijs blijft helaas achter.
Er zijn afgelopen week afspraken gemaakt tussen de schoolbesturen en de gemeente Hoeksche
Waard. Vanuit die afspraken kunnen we wel wat gaan organiseren.
Dit betekent dat de sportdag voor groep 1-2-3 en groep 4 t/m 8 door kunnen gaan. Een belangrijke
voorwaarde is o.a. om alles zo te organiseren dat de cohortering in stand blijft.
Ook zijn er afspraken over begeleiders en publiek. Een beperkt aantal begeleiders mag. Publiek mag
helaas niet komen kijken bij de sportdagen.
We zijn ook al aan het bespreken op welke manier de schoolreis, het kamp en de eindmusical door
kunnen gaan. Natuurlijk allemaal onder voorbehoud. We zijn afhankelijk van de maatregelen.
Overblijf
Aan het begin van dit kalenderjaar is de school 5 weken dicht geweest i.v.m. de lockdown. Als u de
overblijf per jaar betaalt, kunt u gecompenseerd worden (strippen blijven immers geldig).
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor compensatie kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te
sturen naar overblijfodw@gmail.com.

Vermeld in de e-mail voor hoeveel kinderen u hebt betaald. Ook hebben we uw rekeninggegevens
nodig om het geld op terug te storten.
Sportdagen
De sportdagen gaan door. U heeft al een brief ontvangen over de sportdag van groep 4 tot en met 8
(16 juni).
U krijgt nog een bericht over de sportdag van groep 1 tot en met 3 met de informatie over 9 juni.
Zonnebrandcrème
Het heerlijke weer zorgt er ook voor dat uw kind veel meer in de zon is. U kunt uw kind voor school
thuis insmeren. Bij de overblijf kunnen we de kinderen nogmaals insmeren. U mag hier
zonnbrandcreme voor meegeven. De overblijf heeft zelf ook zonnebrandcrème.
Met vriendelijke groet, namens het hele team van ons IKC
Tobias Vermeulen, directeur

