Samen bouwen aan de toekomst
Nieuwsbrief 17 schooljaar 2019-2020 (vijfde “thuisweek”)
Beste ouders / verzorgers,
Nieuwe directeur voor de WAS
Vorige week (in de 4e thuisweek) ontving u 2 nieuwsbrieven van het VCO-bestuur. De
nieuwsbrief van 7 april 2020 ging over de algemene Coronamaatregelen en bijbehorende
afspraken voor alle VCO-scholen. In de tweede nieuwsbrief van 9 april 2020 jl. werd de
aanstelling van de nieuwe directeur voor onze school bekend gemaakt: Dhr. Bas van Meerveld.
Na de meivakantie zal directeur Bas wekelijks een dag op school meelopen. Tot de
zomervakantie wordt hij dan ingewerkt, zodat hij na de zomervakantie goed voorbereid aan de
slag kan. Natuurlijk zal hij in die kennismakingsperiode ook voorgesteld worden aan u en de
kinderen. We kijken even op welke manier dat kan en past in de Coronatijd. U wordt daarover
nog nader geïnformeerd.
21 april en verder
Volgende week dinsdagavond 21 april is er een belangrijke persconferentie, waarbij de
overheid bekend zal maken of- en hoe we eventueel de school weer open kunnen stellen. Dat
betekent dat er op woensdagmorgen een directieoverleg zal zijn van de VCO-scholen i.s.m. het
VCO-bestuur. De afspraken en richtlijnen die daar gedeeld worden, zullen we op
woensdagavond in het managementteam van de WAS uitwerken. Als we langer gesloten blijven
na de meivakantie berichten we u op donderdag 23 april over de voortzetting van het onderwijs
op afstand. Als we toch weer open mogen, gebruiken we de donderdag 23 april en de
vrijdagmorgen 24 april om met het team goede richtlijnen af te spreken. In dat geval berichten
we u volgende week vrijdagmiddag, net voor de meivakantie over de werkwijze na de vakantie.
We willen ons dan zo goed als mogelijk voorbereiden. Het is zowel voor u als voor ons nu nog
geheel onzeker.
Nog even met elkaar doorzetten dus en als het kan en lukt ook juist kijken naar de dingen die
er wél zijn: samen met elkaar kunnen eten (zonder dat de één nog moet werken, de andere
naar sport of muziekles moet enz.), het huis en de tuin gezellig maken, een beetje later
opstaan ’s morgens, een recept uitproberen, een boek lezen of een tv-serie kijken. Als we
straks weer in bedrijf zijn, gaan we dat vast weer missen.

We wensen u een ontspannen en zonnig weekend. Schoolzaken even loslaten tot maandag 😊
Mocht u nog meer willen weten, vraag het dan gerust aan de teamleden van school. We helpen
u graag verder! Voor noodopvang kunt u met mij bellen of appen: 06 55738173.
Josine van Ulden (Directeur a.i.)

Agenda:
Dinsdag 21 april 2020

Volgende persconferentie over de Corona-maatregelen.

Woensdag 22 april ’s morgens

Directieoverleg VCO-scholen over schoolmaatregelen

Woensdag 22 april ’s avonds

MT-overleg WAS over te nemen maatregelen

Donderdag 23 of vrijdag 24 april

Nieuwsbrief aan gezinnen over afspraken& werkwijze

Woensdag 22 april 2020

Schoolfotograaf komt op school (groepsfoto’s):
wordt verzet naar een later moment.

Vrijdag 24 april 2020

Koningsspelen

27 april t/m 8 mei 2020

Meivakantie; alle leerlingen zijn vrij.
(Inclusief Koningsdag, 4 mei & 5 mei)

Dinsdag 19 mei 2020

Schoolreisje groepen 3 t/m 7
Bosdag groepen 1 & 2

Woensdag 20 mei 2020

Kinderen zijn vrij (studiedag team)

21 mei & 22 mei 2020

Hemelvaart & vrijdag; leerlingen zijn vrij.

Woensdag 27 mei 2020

Ouderraadsvergadering 19.30 uur- 21.00 uur

Vrijdag 29 mei 2020

Maandviering groep 5: ouders & verzorgers welkom!

Maandag 1 juni 2020

Tweede Pinksterdag; alle leerlingen zijn vrij.

Maandag 8 juni 2020

MR-vergadering 19.30 uur-21.00 uur

Vrijdag 12 juni 2020

Leerlingenraad groepen 5 t/m 8 om 9.00 uur

15 juni t/m 18 juni

Avondvierdaagse Harderwijk

Vrijdag 19 juni 2020

Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij.

Maandag 22 juni 2020

Ouderraadsvergadering 19.30 uur- 21.00 uur

Donderdag 25 juni 2020

Afsluiting VCO / gemeentelijk project “Duurzaamheid”

Vrijdag 26 juni 2020

Maandviering groep 3: ouders & verzorgers welkom!

Vrijdag 26 juni 2020

2e Rapport mee naar huis

Dinsdag 30 juni 2020

10 minuten-gesprekken (inschrijven t.z.t. via Parro)

Donderdag 2 juli 2020

10 minuten-gesprekken (inschrijven t.z.t. via Parro)

Maandag 6 juli 2020

10 minuten-gesprekken (inschrijven t.z.t. via Parro)

Maandag 6 juli 2020

MR-vergadering 19.30 uur-21.00 uur

8-9 en 10 juli 2020

Schoolkamp groep 8 indien de maatregelen het toelaten

Maandagavond 13 juli 2020

Schoonmaakavond

Donderdag 16 juli 2020

Pleinborrel ter afsluiting van het schooljaar 16.30 uur18.30 uur voor alle kinderen, ouders & verzorgers.

Vrijdag 17 juli 2020

Vrije dag voor de zomervakantie

20 juli t/m 28 augustus 2020

Zomervakantie; alle leerlingen zijn vrij.
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