
Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Zo tegen de meivakantie aan, toch nog wat informatie. 

 

Koningspelen 

Morgen vieren we met de kinderen op gepaste wijze de Koningspelen met het thema 

IK+JIJ=WIJ. Maar helaas niet met de hele school. Groep 7 zit in quarantaine. Juf 

Sascha voelt zich zo schuldig, wat natuurlijk onzin is.  

Voor alle andere groepen gaan we er een sportieve dag van maken! 

 

Meivakantie 

Vanaf maandag 26 april is het meivakantie.  

Op maandag 10 mei zien we iedereen weer op school. Om dan op 13 en 14 mei weer vrij 

te zijn vanwege Hemelvaart. 

 

Afwezige leerkrachten  

De afgelopen tijd hebben we regelmatige afwezige en ziek personeel gehad. De dagen 

dat er 3 personeelsleden afwezig waren, waren geen uitzondering. Het gevolg was dat er 

steeds een of meerdere groepen thuis zaten. Op school proberen we alle creativiteit in 

te zetten, om zonder wisseling van leerkrachten en zonder kinderen uit hun eigen bubbel 

te halen het zo goed mogelijk op te lossen.  

We begrijpen echt dat het voor de thuissituatie een ingewikkeld verhaal is. Daarom is 

het zo bijzonder en fijn om te merken dat er vele ouders begrip hebben voor deze 

situatie. Laten we hopen dat deze crisis snel voorbij gaat.  

Dat maakt een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.  

 

Testen personeel  

In de meivakantie hopen we sneltesten vanuit het ministerie van O&W te ontvangen. 

Deze sneltesten zijn alleen bedoeld voor het personeel. Daarmee kan een personeelslid 

zonder klachten, bij zichzelf testen of de uitslag negatief is.   

Ook hebben we als Unicoz een contract met een sneltest straat in Den Haag voor het 

personeel. Als je dus wel klachten hebt, dan kun je daarheen en weet je binnen een half 

uur de uitslag. Zo voorkomen we dat er een groep thuis zit, omdat de leerkracht wacht 

op de uitslag van de test.  

Maar zelf ziek worden, of in quarantaine moeten....daar is het geen oplossing voor. 

 

Gym vanaf de meivakantie 

Zoals het er nu uit ziet, gaat juf Sascha tot aan de zomervakantie geen gym in alle 

groepen geven.  

Het feit dat juf Sascha dat met alle groepen in aanraking komt en we toch nog zoveel 

mogelijk in onze eigen bubbel moeten blijven, heeft de doorslag gegeven.  

Nu ook de BSO is geopend en zij die bubbels niet altijd kunnen handhaven, mogen we 

stapje voor stapje de bubbels iets losser laten. 

Alles heeft natuurlijk ook te maken met de vaccinaties. Maar we blijven voorzichtig. 



Voorlopig geven de leerkrachten op maandag of dinsdag zelf gym, zij communiceren dat 

met de ouders van hun groep. 

Juf Baukje verzorgt de gym op donderdag. 

 

Activiteiten tot einde schooljaar 

Op de website en de parro app, staat de agenda. Daar wordt morgen nog aangegeven, 

wat wel en niet doorgaat. 

Zo gaan beide studiedagen voor het team (25 mei en 28 juni) wel door. 

Maar de vrije dag voor groep 1, 2 en 3 niet (4 juni). De kinderen zijn dan gewoon welkom 

op school. 

 

Activiteiten in de vakantie 

Met verschillende toffe livestreams bouwt organisator Netwerk Zoetermeer samen met 

vele partners uit de stad een feestje voor heel Zoetermeer. Ook is er dit jaar weer aan 

de kinderen gedacht. Speciaal voor de kids is er in de middag een te gekke livestream 

vanuit het Stadstheater. Via de link op bevrijdingsdag079.nl kan iedereen vanaf 14:00 

uur gratis meekijken en even flink de eigen huiskamer op zijn kop zetten.  

 

Telekids Discoshow 

Zin om te dansen op 5 mei? Dan zitten jij en je kids bij de Telekids Discoshow helemaal 

goed. De Telekids-dj draait om 14:00 uur de allerleukste hits en iedereen kan 

meezingen, dansen, springen en swingen op de coolste nummers van K3, Kinderen voor 

Kinderen, Raak!, Ernst & Bobbie en nog vele andere hits.  

 

Dirk Scheele 

De Telekids Discoshow is niet de enige artiest voor de kids die middag. Kinderpopster 

Dirk Scheele brengt speciaal voor de allerkleinste om 15:00 uur zijn leukste liedjes ten 

gehore. Alle genres komen voorbij, van rock & roll en blues, tot pop en wereldmuziek. 

Maar dan op z’n Dirks natuurlijk! 

 

Bekijk alle informatie op www.bevrijdingsdag.nl  

  

 

Fijne vakantie! 

 

 

 
 


