
   

 

 

 

 

 

 

 
18 juni 2021 

Planning 
23 juni  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
2 juli   Rapporten mee naar huis 
5 juli  Sportdag groep 7 (georganiseerd door Gemeente Rijswijk) 
6 juli   Sportdag groep 8 (georganiseerd door Gemeente Rijswijk) 
7 t/m 9 juli Activiteitendagen groep 8 
13 juli  Zomerfeest; continurooster tot 14.00 uur 
14 juli  Afscheid groep 8 
15 juli  Uitwisselingsuurtje alle groepen 
16 juli  12.15 uur start Zomervakantie t/m vrijdag 27 augustus 
30 augustus Eerste schooldag; kennismakingsgesprekken leerkracht/ouder/leerling  

 

Beste ouder(s), 
 

Het is zomer! Buiten is het warm, maar gelukkig is het in de 
school heerlijk koel! Met nog vier weken te gaan wordt er in de 
groepen nog hard gewerkt aan het afronden van het 
programma voor dit schooljaar. Op de achtergrond zijn we druk 
bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. 
Binnenkort krijgt u van ons meer informatie over het 
continurooster, de vakanties en studiedagen en natuurlijk de 
formatie. 
 
Saskia Zaat & Harro Veerman 

 

Juf Ivon uit groep 8 is ernstig ziek 
Juf Ivon uit groep 8 is al een tijd niet op school. De reden is dat zij ernstig ziek is.  
Haar ziekte is goed behandelbaar. Ze is inmiddels geopereerd en nu volgt een herstelperiode. Hoe 
lang dit zal zijn weten we nu niet, maar ze zal dit schooljaar niet meer voor de klas staan. 

 

Strandkleding is geen kleding om naar school te gaan 
Nu het buiten warm is zien we veel kinderen in zomerse kleding naar school komen. Strandkleding is 
geen kleding om naar school te gaan. Naveltruitjes zijn verboden, omdat dit vaak in de hogere 
groepen ongewenst gedrag kan oproepen.  

 
 
Formatie 
We hebben voor het nieuwe schooljaar nog een vacature voor groep 5. Wij vragen u om 

onderstaande vacature te delen in uw netwerk.   

https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures/185942-enthousiaste-leerkracht-groep-5 

 
 

https://www.werkenbijlaurentius.nl/vacatures/185942-enthousiaste-leerkracht-groep-5


Corona en reizen naar het buitenland  
Het gaat de goede kant op met de Coronabesmettingen en langzamerhand worden de maatregelen 
ingetrokken. Voor de scholen is er nog geen zicht op versoepeling van de maatregelen.  
 
Steeds meer landen om ons heen gaan op geel en zijn daarmee veilig om te reizen. Maar als u in de 
zomervakantie op reis gaat naar een gebied wat oranje of rood is, dan geldt nog steeds een 
quarantaineplicht na thuiskomst. Deze quarantaine van 10 dagen wordt door Leerplicht gezien als 
ongeoorloofd verlof; het is geen geoorloofde reden om uw kind langer dan de duur van de vakantie 
van school te houden. Wij mogen u hiervoor dus geen toestemming geven. 
 
Als u dus naar het buitenland reist en u moet in quarantaine bij thuiskomst, dan zal de 
leerplichtambtenaar contact met u opnemen en kunt u mogelijk een boete krijgen. Houdt u hier voor 
uw en onze gezondheid rekening mee! 
 
Kijk voor meer informatie over de regels rond thuisquarantaine op 
Checklist: Inreizen in Nederland | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
 

 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/reizen-naar-nederland-checklist

