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Nieuws van de directie
Beste ouders/verzorgers,
Gelukkig mag ons team vanaf deze week weer lesgeven aan onze leerlingen in ons schoolgebouw.
Helaas mag dat nog niet aan alle leerlingen tegelijkertijd. Het is mooi om te ervaren dat de kinderen
en de leerkrachten blij zijn om weer naar school te mogen. Door de inzet en medewerking van
iedereen loopt het goed op, in en rond onze school. Dank daarvoor.
Deze versie van het Prikbord is wel veel korter dan normaal. We zijn tenslotte ook net weer
begonnen op school en veel geplande activiteiten mogen niet doorgaan in verband met de veiligheid.
Ook wij wachten de volgende besluiten van het kabinet af. Het zou mooi zijn als het aantal zieke
mensen steeds minder wordt en dat de basisscholen na 1 juni “gewoon” weer dagelijks aan al onze
leerlingen les mogen geven. We duimen voor een positief besluit en minder zieke mensen.
Met vriendelijke groet, Michel van der Kraan directeur

Musical
In verband met de coronatoestanden hebben wij besloten om dit schooljaar een musical de musical
door alleen groep 8 te laten uitvoeren. De rollen zijn verdeeld en er wordt al druk geoefend.
Volgend schooljaar zal groep 7/8 opnieuw een musical spelen. Alle kinderen krijgen zo de
mogelijkheid om een keer te schitteren op het toneel.
We wensen groep 8 veel plezier met de voorbereidingen!

Jeugdtandverzorging Mondzorgvoorkids
Woensdag 27 mei komt de tandartswagen naar Deursen Dennenburg. Uiteraard nemen de
medewerkers op de Dental Car meer dan de verplichte ‘hygiëne maatregelen’ in acht. De
uitnodigingen gaan via de jeugdtandverzorging direct naar de ouders/verzorgers.

Verjaardagen
mei
Dag
9
Ties van Gruijthuijsen (2010)
9
Sanne Verhoeven (2011)

groep 6-7-8
groep 3-4-5

23

Linneke Pittens (2013)

groep 3-4-5

30

Luuk Scheffers (2016)

groep 1-2

Verjaardagen
juni
8
12

Noor van Schadewijk (2011)
Vive Megens (2015)

Groep
groep 3-4-5
groep 1-2

14

Mia Walraven (2008)

groep 6-7-8

