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Vrijdag 19 juni studiedag, kinderen vrij 
Vrijdag 19 juni zijn de kinderen vrij. De leerkrachten hebben een studiedag en schrijven die dag de rapporten 
van de kinderen. 
 
Friday the 19th of June seminar, children have a day off 
On Friday the 19th of June the children have a day off.  That day there is a seminar for the teachers and they 
will make the children’s reports. 
 
Oudergesprekken 

In de week van 22 juni zijn de oudergesprekken. U krijgt hiervoor een uitnodiging. We doen de afspraken 
zoveel mogelijk online in Google Meet of via Whatsapp videobellen. Voor de afspraken die we op school doen, 
gelden de coronamaatregelen: 

- U komt alleen op school al u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft 
- We schudden geen handen 
- Er staat bij binnenkomst desinfecterende gel 
- We houden 1,5 meter afstand 

 
Parent interviews 
The parent conversations will take place in the week 22 of June. You will receive an invitation for this. We make 
most appointments online.  
For the meetings at school, we The corona measures apply to the agreements we make at school: 

- You only come to school if you do not have a cold or fever 
- We don't shake hands 
- Disinfectant gel is at the entrance 
- We keep 1.5 meters away 

 
Diploma-uitreiking 
De diploma-uitreiking, voor de kinderen die na de vakantie naar een nieuwe school gaan, is op donderdag 2 juli 
(de laatste schooldag). Door de coronamaatregelen doen we de diploma-uitreiking per klas en in de sportzaal 
bij de school. Daar is genoeg ruimte om 1,5 meter uit elkaar te zitten. Natuurlijk zorgen we er ook voor dat er 
bij binnenkomst handgel staat die u kunt gebruiken en geven we geen handen.  
De ouders/verzorgers van de kinderen die een diploma krijgen, worden uitgenodigd. Er komen maximaal 2 
personen per kind.  
 

Graduation ceremony 

The graduation ceremony, just for the children who go to a new school after summer, is on Thursday the 2th of 
July. Because of the corona measures we will do the ceremony for each class separately in the gym. There we 
have enough room for the 1,5 meter distance. At the entrance you can use disinfectant handgel and of course 
we won’t shake hands. 
The parents/caregivers of the children who will receive a diploma, will receive an invitation for the ceremony. 
There is a maximum of two family members per child. 
 
Taxivervoer 
Voor de kinderen die met de taxi op school komen, moeten de ouders dit voor volgend schooljaar opnieuw 
aanvragen bij de gemeente. Wilt u hieraan denken? De kinderen uit Purmerend en de Beemster die met de taxi 
komen, krijgen hiervoor een formulier van school mee. 



 
 
Taxi 
Parents of children who come by taxi at school, have to make a new request to the municipality. The children 
from Purmerend and the Beemster, will get a form from school for this. 
 
Thema In vogelvlucht 
De laatste weken hebben alle groepen in de middenbouw en bovenbouw gewerkt aan het thema In 
vogelvlucht. De kinderen hebben van alles geleerd over vogels en ook over mensen in de lucht. Ze hebben ook 
mooie knutsels  en werkstukjes gemaakt. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

19 juni 
 

Studiedag, de kinderen zijn vrij 
One day seminar for the teachers. The children have a day off from school. 

22 t/m 26 juni Oudergesprekken U krijgt een uitnodiging. Kom op tijd alstublieft op de 
(online) afspraak. 
Parentsmeeting. You will receive an invitation. Please be on time.  

2 juli Diploma-uitreiking voor de kinderen die na de zomer naar een 
nieuwe school gaan 
Diploma ceremony for the children who go to a new school after summer 

3 juli t/m 16 augustus Zomervakantie, de kinderen zijn vrij 
Summer holiday 

27 juli t/m 7 augustus Zomerschool voor een kleine groep kinderen 
Summerschool for 20 children 

 






