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Algemeen
De meivakantie staat weer voor de deur. Na deze heftige periode van thuisonderwijs even tijd om rust
te nemen en bij te komen. Achter de schermen zijn wij ook alweer druk bezig met de organisatie voor
het komende schooljaar, de tijd vliegt! De verdeling van de groepen en leerkrachten is nog niet bekend.
Indien wij meer duidelijkheid hebben laten wij u dit weten.
Wij wensen u een hele fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Team obs De Driesprong

Nieuwe leerling
Afgelopen week hebben wij online een nieuwe leerling in groep 1 mogen verwelkomen.
Gelukkig heeft zij al enkele keren lijfelijk ‘proef’ mogen draaien op de peuterochtenden.
Binnenkort hopen we elkaar weer echt te ontmoeten op school.
Avondvierdaagse 2020
Jong Gelre Afdeling Ruurlo, de organisatie van de avondvierdaagse heeft besloten om de
avondvierdaagse van 2020 NIET door te laten gaan i.v.m. het heersende Coronavirus met de
daarbij behorende maatregelen.
Helaas zijn zij onvoldoende in staat om de voorbereidingen op een goede manier te treffen.
Daarnaast zijn zij van mening dat zij hun verantwoording moeten nemen ten opzichte van
andere verenigingen en evenementen.
Noteer alvast in uw agenda: 7 t/m 11 juni 2021 organiseren zij opnieuw de avondvierdaagse.
Jong Gelre hoopt dat jullie dan weer mee kunnen lopen.
GVO en HVO schooljaar 2020-2021
Op dit moment heeft er door de huidige situatie nog geen inventarisatie kunnen plaatsvinden
voor het deelnemen aan de GVO en HVO lessen voor de leerlingen van groep 7 en 8. In april
worden wij geïnformeerd over de procedure hierin. Wij houden u op de hoogte.

Kalender
27 april t/m 8 mei
27 april
4 mei
5 mei
21 en 22 mei

Meivakantie
Koningsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsweekend

