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Agenda tot de zomervakantie
Weeknr Datum
Activiteit
18/19
1-16 mei
Meivakantie
21
24 mei
Pinksteren. Alle kinderen zijn vrij.
21
27 mei
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.
22
1 juni
Vergadering medezeggenschapsraad
23/24
2 t/m 8 juni
Cito toetsen
24
16 juni
Leerlingenraad
24
18 juni
Triade got Talent
25/26
21 juni t/m
Projectweek ‘Sport en Beweging’
2 juli
25
24 en 25 juni Studiedagen team. Alle kinderen zijn vrij.
26
28 juni t/m
Oudercontact, rapporten
2 juli
27
6 juli
Schoolreis en afscheidsfeest schoolverlaters
27
7 juli
Schoolreizen groep 1 t/m 7
27
9 juli
Laatste schooldag. De kinderen zijn om 12.00 vrij!
27/33
10 juli t/m
Zomervakantie
22 aug
Informatie bij de agenda
Hierboven kunt u lezen welke activiteiten er op school zijn van de meivakantie tot de
zomervakantie.
• Vrije dagen
Er zijn nog een aantal vrije dagen voor de kinderen in verband met studiedagen van het
team. De laatste schooldag stoppen we zoals altijd om 12 uur, waarna de zomervakantie
begint.
• Triade got Talent
De leerlingenraad wil graag ook dit jaar de Triade got Talent organiseren. We kijken hoe we
dit veilig en volgens de Corona maatregelen kunnen doen.
• Afscheid schoolverlaters
De laatste schooldag van de schoolverlaters is op dinsdag 6 juli. De kinderen gaan die dag
op schoolreis. In verband met de huidige situatie gaan we niet op kamp. De dag wordt
afgesloten met een afscheidsfeestje waar ook ouders voor uitgenodigd worden.
• Schoolreizen
We gaan er van uit dat we op woensdag 7 juli een veilige schoolreis kunnen organiseren
voor alle groepen. Hoe en wat is afhankelijk van de Corona maatregelen.
Betaling schoolreizen
Alle groepen gaan één dag op schoolreis. Wilt u 30,- overmaken op bankrekeningnummer
NL51 RABO 0114 1776 43 t.n.v. de oudervereniging van De Triade. Onder vermelding van
de naam en de groep van uw kind.

Zelftesten in het basisonderwijs voor de meesters en juffen
Alle scholen in Nederland krijgen zelftesten voor al het personeel. Op deze manier wordt er
geprobeerd om grote uitbraken van Corona te voorkomen.
Het personeel van de Triade kan op vrijwillige basis twee keer in de week een zelftest
uitvoeren. Als de test negatief is, dan is er niks aan de hand. Als de test positief is dan moet
de juf of meester een test bij de GGD doen, om te kijken of het echt positief is. Het is dus
mogelijk dat uw kind een dag thuis moet blijven in verband met deze testen.
Als de test van de GGD ook positief is, dan moet de betreffende klas in quarantaine.
Tot nu toe hebben we weinig te maken gehad met besmettingen en quarantaine. We hopen
dat dit zo blijft, dus…goed oppassen in de meivakantie!!
Lege batterijen verzamelen
U kunt uw lege batterijen inleveren bij ons op school. In de gang bij de hoofdingang staat een
speciale ton van STIBAT.
Tot nu toe kregen we waardebonnen waarmee we cadeautjes uit konden kiezen uit een
catalogus. Vanaf 1 april krijgen we 0,25 per kilo. Dit bedrag wordt één keer per jaar op de
rekening van de oudervereniging gestort. Het is een mooi spaarpotje voor bijvoorbeeld
pleinmateriaal.

Lever dus vooral al uw lege batterijen bij ons in!

Wilt u ons spreken? Dan graag een afspraak maken en via de hoofdingang naar binnen
komen.

