
 

 

 

 

  

Nieuwsbrief april 2020 
 
Dinsdag 31 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen in ieder 

geval t/m 28 april gesloten blijven. Dit zal voor de leerlingen van onze school 
concreet betekenen dat ze, als de maatregelen niet gewijzigd worden, op 

donderdag 7 mei weer naar school gaan. De meivakantie is van 27 april t/m 6 
mei. Langzaam merken we dat iedereen wat meer gewend raakt aan deze 
situatie en zijn ritme hierin kan vinden.  

 
Naast dat we bezig zijn met het geven van onderwijs-op-afstand zijn er in de 

afgelopen dagen ook besluiten genomen over een aantal activiteiten in de 
periode tot de zomervakantie. Een aantal hebben we al met jullie gedeeld, maar 
voor de volledigheid geven we hieronder een overzicht met de data en 

activiteiten tot de zomervakantie:  
  

 Vastenactie 
De kinderen kunnen de doosjes/geld voor de vastenactie inleveren op het 
moment dat we weer naar school gaan. Wij zorgen dat het geld op de 

goede plek komt.  
 

 De stichting Culturele Basisvorming Losser heeft de bezoeken aan de 
cultureel erfgoed projecten afgezegd. 
Het gaat om het project bij Erve Kraesgenberg (groep 2), de bezoeken 

aan de Bleek (groep 3), de bezoeken aan de steenfabriek (groep 6) en 
het bezoeken aan de Staringgroeve (groep 8). 

 
 Praktisch en theoretisch verkeersexamen (groep 7) 

Afgelast door de organisatie. Op dit moment is niet duidelijk of en 

wanneer dit wordt georganiseerd. 
 

 Dinsdag 14 april t/m donderdag 16 april: Eindtoets Cito 

Afgelast door de overheid. Hoe we hiermee omgaan is gecommuniceerd 
met de ouders van groep 8. 

 
 Vrijdag 17 april: Koningsspelen 

Afgelast door de overheid. 

 
 Zondag 10 mei: Moederdag 

Ieder jaar wordt er in de groepen iets gemaakt voor Moederdag. Helaas 

lukt het ons dus dit jaar niet om de kinderen een verrassing te laten 
maken.  

 
 



 
 Dinsdag 12 mei: Sirkelslag (groep 8) 

Afgelast door de parochie. 

 
 Dinsdag 12 mei: Slaapfeestje (groep 8) 

Gaat niet door op 12 mei. We bekijken of dit op een later tijdstip kan 

doorgaan.  
 

 Woensdag 13 mei: Oud papier 
Wordt niet opgehaald i.v.m. richtlijnen rondom COVID-19. 
 

 Woensdag 27 mei: Schoolsportdag 
Gaat niet door i.v.m. richtlijnen rondom COVID-19. 

 

 Donderdag 4 juni: Schoolreis (groep 1 t/m 7) 
Gaat niet door. We kijken naar de mogelijkheden om de schoolreis te 

verschuiven naar de eerste weken van het nieuwe schooljaar.  
 

 Zondag 7 juni: eerste H. Communie 

De viering is verplaatst naar 28 juni.  
 

 Dinsdag 9 juni t/m 13 juni: Avondvierdaagse 

Gaat niet door. Het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Losser 
heeft dit besloten in verband met het COVID-19. 

 
 Woensdag 18 juni: Rapport 

We hebben besloten om geen rapport mee te geven aan het eind van dit 

schooljaar. Na het eerste rapport zijn de kinderen maar 3 weken naar 
school geweest, daarna is het thuisonderwijs opgestart. We vinden dat we 
niet voldoende informatie hebben voor een goed onderbouwd tweede 

rapport. 
 

 Maandag 22 en dinsdag 23 juni: Oudergesprekken 
Vooralsnog gaan deze door zoals gepland. Op een later tijdstip ontvangt u 
hier meer informatie over. 

 
 Beeball-clinics en eindtoernooi 18 juni (groep 5 en 6) 

Gaat niet door, afgelast door de gemeente. 
 

 Dinsdag 30 juni: Afscheidsavond groep 8 

Vooralsnog gaan we er vanuit dat dit door kan gaan. 
 

Normaliter hadden we gisteren Witte Donderdag gevierd. Hiervoor had de 
Ouderraad voor ieder kind een lekker chocolade-paasei gekocht. De Ouderraad 
heeft het besluit genomen om deze eieren te schenken aan de Voedselbank 

Losser.  
 

In de komende periode zullen we u waar nodig blijven informeren over de 
ontwikkelingen en eventuele aanpassingen. 
Voor nu gaan we allemaal genieten van een paar vrije dagen! 

 


