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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag zouden we normaalgesproken een sportdag/de Koningsspelen hebben gehouden op school en is
het alweer de laatste dag voor de meivakantie. Gelukkig is het lekker weer en kunnen we wel naar buiten
rondom het huis om te genieten van de zon.
In de vakantie, op 21 april, vindt er een persconferentie plaats en weten we hoe we na de meivakantie weer
zullen opstarten op school. Op 22 april kunt u daar een bericht over verwachten. Diezelfde dag zullen door
de leerkrachten ook vragenlijsten worden verstuurd via forms. We verzoeken iedereen om deze uiterlijk 2
mei in te vullen, zodat we goed inzicht krijgen in het welbevinden van de kinderen en de beginsituatie na
de vakantie. Deze vakantie zal echt een andere vakantie zijn dan anders, maar hopelijk is iedereen gezond
en kunnen we allemaal een klein beetje gas terugnemen en wat nieuwe energie opdoen.

Met vriendelijke groet,
Marjon Adriaansen

Algemeen
Aanmelding nieuwe leerlingen
Het is fijn voor ons om op tijd te weten hoeveel nieuwe leerlingen we volgend schooljaar mogen
verwelkomen op de Klim-op. Mocht uw kind voor 1 augustus 2021 vier jaar oud worden, dan willen wij u
vragen om uw kind aan te melden via onze website. Onder de link “formulieren” vindt u het
aanmeldformulier. Alvast bedankt!

Noodopvang tijdens de meivakantie
Vanaf maandag 20 april tot 3 mei is het meivakantie. Omdat het op 5 mei Bevrijdingsdag is én in 2020 een
officiële feestdag, duurt de schoolvakantie feitelijk tot en met 5 mei. In overleg met Kindertuin is besloten
de noodopvang ook in deze periode voort te zetten, in de huidige vorm. Daarbij is ervan uitgegaan dat de
behoefte aan noodopvang ook in de meivakantie (bij ouders met cruciale beroepen) blijft bestaan. Voor de
goede orde: tot nader bericht verandert er niets aan de noodopvang. Deze is alleen beschikbaar voor
ouders in cruciale beroepen. Voor alle andere ouders is de kinderopvang gesloten.

Vakanties 2020-2021
Hieronder vindt u alvast het overzicht van de vakanties voor volgend schooljaar. Er worden nog een aantal
studiedagen gepland. Die data ontvangt u op een later moment.
Herfstvakantie

ma 19-okt-20 t/m vr 23-okt-20

Kerstvakantie

ma 21-dec-20 t/m vr 1-jan-21

Voorjaarsvakantie ma 15-feb-21 t/m vr 19-feb-21
2e Paasdag

ma 5-apr-21

Koningsdag

di 27-apr-21

Meivakantie

ma 3-mei-21 t/m vr 14-mei-2 (daarin valt dan ook Hemelvaart)

2e Pinksterdag

ma 24-mei-21

Zomervakantie

ma 26-jul-21 t/m vr 3-sep-21
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Meester Nils jarig

Koen uit groep 2-3 jarig
Kyona uit groep 8a jarig
Finn uit groep 1-2 a jarig
Nick uit groep 1-2b jarig
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Studiedag voor leerkrachten
Bevrijdingsdag, dag vrij

Juf Carla jarig
Marijn uit groep 7 jarig
Nikki uit groep 1-2 b jarig
Luc uit groep 4-5 jarig
Gijs uit groep 6 jarig
Juul uit groep 6 jarig
Mila uit groep 4 jarig
Suza uit groep 4-5 jarig
Guus uit groep 6 jarig
Mees uit groep 8 a jarig
Amelie uit groep 3 jarig
Janne uit groep 8 a jarig
Britt uit groep 4-5 jarig
Ximena uit groep 1-2 a jarig
Elise uit groep 8 a jarig
Lucas uit groep 1-2 b jarig
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Nieuws uit de groepen
Fijne vakantie allemaal
Omdat we jullie missen en jullie allemaal een fijne vakantie willen wensen, hebben we dit filmpje voor jullie
gemaakt:
https://youtu.be/hAC5grPvHik

Nieuws uit de omgeving
Thuis-kunst-tips.
Plaza Cultura is de onafhankelijke bemiddelaar die een brug slaat tussen het onderwijsveld en de culturele
sector in de gemeente Vught en Sint-Michielsgestel en de regio Haaren.
In tijden als deze waar (nog) niemand een handleiding heeft voor deze situatie, waarin we massaal
thuiswerken en scholen gesloten zijn, wil Plaza Cultura haar steentje bijdragen door kinderen en
leerkrachten te voorzien van thuis-kunst-tips.
Kijkt u zeker eens op onderstaande website om een culturele invulling aan de mei-vakantie te geven.
https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws/thuiskunst-tips

Dorpsbingo voor kinderen
Helaas dit jaar geen Koningsdag hoe we dit normaal gesproken vieren met zijn allen van jong tot oud!
Vandaar dat wij van T Gemak voor jong & oud toch een aantal leuke dingen willen opzetten.
Op zondag 26 april van 12:00 – 15:30 uur is het mogelijk voor de ouders (kom a.u.b. niet met het hele gezin
) om GRATIS een helium ballon met een bingo kaart op te halen voor uw kinderen in de leeftijd 3 t/m 12.
Graag vooraf opgeven via info@tgemak.nl hoeveel ballonnen u komt halen. De kinderbingo onder leiding
van Bobby Schoonus en een paar leerkrachten van onze school, gaat om 16:00 uur live van start via
Youtube en zal tot 17:00 uur duren met leuke prijzen.
Om 17:30 uur gaan we met zijn allen thuis naar buiten en laten we live alle ballonnen de lucht ingaan met
uiteraard op de achterkant van de bingokaart jullie gegevens.
De ballon die het verste weg gaat ontvangt de Hoofdprijs.
Ouders niet getreurd; deze dag zal vanaf 20:00 uur ook Live via Youtube onze 2e editie van de Haarense
Dorpsbingo plaatsvinden. Deze Oranje special zal wederom worden gepresenteerd door Bobby Schoonus,
Pieter Hess, Fedor van Ravenstein en Roel van de Ven. Kaartjes hiervoor zijn ook te verkrijgen via
info@tgemak.nl
Iedereen veel sterkte in deze tijd en ondanks alles een mooi oranje weekend toegewenst!
T Gemak Eetcafé en zalen

Bijlagen

Met vriendelijke groet,
Mede namens team de Klim-op,
Marjon Adriaansen
directeur b.s. de Klim-op

