Data
1 mei
4 mei
5 mei
6 mei
18 mei
21 mei
22 mei
25 mei
27 mei
31 mei

Meivakantie
Groep 1 tm 4 vrij
Bevrijdingsdag vrije dag voor iedereen
Luizencontrole
Inloopspreekuur GGD
Hemelvaartsdag
Vrije dag voor iedereen
MR vergadering
Nieuwsbrief
1e Pinksterdag

Beste ouders, verzorgers,
Deze maand is er geen uitgebreide nieuwsbrief. U bent de
afgelopen periode door middel van mails, videobellen, telefonisch
en wellicht ook persoonlijk contact ruim voldoende op de hoogte
gehouden van alle perikelen rondom het coronavirus.
Onze school is nu ruim 4 weken gesloten en er zijn een aantal activiteiten die niet
door hebben kunnen gaan. We hopen van harte dat de nog geplande activiteiten tot
aan het einde van het schooljaar wél plaats kunnen vinden. We houden u hier
uiteraard van op de hoogte.
Op 21 april vindt er weer een persconferentie plaats waarbij we zullen horen of de
nú geldende maatregelen in stand blijven of dat er na 28 april wellicht veranderingen
zullen zijn. Dat zal tijdig en goed naar u worden gecommuniceerd.
Bovenstaande data willen we u niet onthouden met daarbij de kanttekening, dat we
pas na 28 april zullen weten of alles wat er nu in de maand mei op het programma
staat door kan gaan.
MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mr@delageweijkens.nl
MR Nieuws
De MR van De Lage Weijkens is compleet. Afgelopen dinsdag 14 april hebben
Suzanne van Nuenen (moeder van Polle en Jelle), Steven Westerveen (vader van
Bram en Thijs) en Jeroen Slaats (vader van Guus) te kennen gegeven dat zij als
ouders zitting willen nemen in onze MR. Fijn dat zij samen met de leerkrachten Meta
Pijnenburg, Evy Boons en Joris van den Burg gaan bijdragen aan een fijne
samenwerking hierin.

De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin zitten ouders en leerkrachten die
meedenken over het beleid van de school. De medezeggenschapsraad heeft vaak
een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Zij
behartigen de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten van onze school. We
wensen de MR veel succes. In een volgende nieuwsbrief zullen de nieuwe
ouderleden zich voorstellen. Hierbij bent u alvast op de hoogte en mochten er
vragen of ideeën zijn dan weet u ze te vinden.
Stichting Avondvierdaagse Loduka
Helaas, we waren er al een beetje bang voor, maar tot onze grote spijt
hebben wij moeten besluiten de Avondvierdaagse Loon op Zand editie
2020 te cancelen. Dit gezien de omstandigheden rondom het
Coronavirus. We weten niet hoe het gaat lopen en nemen geen onnodige
risico's. Volgend jaar pakken we de 4-daagse gewoon weer op.

we wensen iedereen een

Voor nu.... blijf gezond, denk goed aan jezelf en je naasten!

