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Wanneer weer volledig naar school 
Op maandag 8 juni  gaan de scholen weer volledig open, behalve als er reden is dit niet te doen. 
Natuurlijk houden we u op de hoogte van de berichten vanuit de overheid en de Almeerse 
Scholengroep. 
 

Planning tot het einde van dit schooljaar 
In de planning van dit schooljaar hebben we een aantal aanpassingen gedaan: 

- Afname van de Citotoetsen is verschoven naar donderdag 4 juni en duurt tot en met 
vrijdag 12 juni. 

- We besteden zo veel mogelijk tijd aan lesgeven. We nemen niet álle toetsen af, maar een 
deel van de toetsen. Zo kunnen we zo goed mogelijk nagaan wat de leerlingen kunnen en 
kennen, na een periode van onderwijs op afstand, thuiswerk en halve dagen op school.  

- In plaats van een rapport ontvangen de leerlingen uiterlijk dinsdag 23  juni een verslag van 
de tweede schoolperiode. 

- Activiteiten als de sportdagen en de afsluitende activiteiten van groep 8 worden op een 
andere manier georganiseerd dan we gewend zijn. Hierover ontvangt u nog informatie. 

 

In- en uitschrijven 
Wij zijn druk bezig met de planning van het komende schooljaar. Wordt uw 
zoon, dochter, buurmeisje, buurjongen of neefje of nichtje komend 
schooljaar 4 jaar, dan kan hij of zij al worden ingeschreven. U kunt een 
afspraak maken bij Froukje voor een kennismakingsgesprek. Er is nog plaats 
in de kleutergroepen. 
Hebt u verhuisplannen dan horen wij dat ook graag zo snel mogelijk van u! 

 
Kleding voor schoolfruit  
Dagelijks gezonde voeding voor kinderen is enorm belangrijk. Leerlingen die gezond eten: kunnen 
zich beter concentreren, zijn minder snel ziek, zitten lekkerder in hun vel en presteren beter. We 
willen onze leerlingen daarom graag nog meer bewust maken van het belang van gezond eten. 
Daarom deden we niet alleen mee met het EU-schoolfruitprogramma dit schooljaar, maar hebben 

Agenda 
28 mei    Start kledinginzamelactie 
1 juni      2e Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij 
12 juni    ’s middags lesvrij  
               (als we weer volledig naar school aan) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.rijckevorselschool.nl%2FNieuws%2Fart%2F27375%2Finschrijven-nieuwe-leerlingenbroertjes-of-zusjes&psig=AOvVaw3DG-x1zngwb4EwBjSN4N-o&ust=1590669785356000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKja_-2I1OkCFQAAAAAdAAAAABAE


  

   

NIEUWSBRIEF 
 Nummer 5, 30 oktober 2019 
 

NIEUWSBRIEF 
Nummer 15, 28 mei 2020 

 

we ook deel genomen aan het Fruitvriendjes-programma. Helaas zijn door de coronacrisis de 
laatste EU-schoolfruit leveringen niet doorgegaan en ook de tien weken schoolfruit van het 
Fruitvriendjes-programma na de meivakantie was niet meer haalbaar.  
 
Om het fruit van het Fruitvriendjes-programma financieel mogelijk te maken organiseren we een 
kledinginzamelactie. De kledingcontainer staat vanaf vandaag bij de ingang van het schoolplein. De 
container blijft twee weken staan. 
 
Al uw oude kleding, gordijnen en schoenen zijn welkom en uiteraard ook dat van familie, vrienden, 
buren of andere bekenden! Zorg wel dat deze verpakt zitten.  
 
 
 

 


