Beste ouders/verzorgers,
24 april 2020
Inhoud van deze brief:
Herstart na de meivakantie
Opvang
Avond4daagse
Planning
Herstart
Na de meivakantie gaan we weer naar school! In de andere bijlage van deze mail zit het protocol van
de herstart. Hierin staan alle afspraken die we met elkaar hebben gemaakt om dit veilig te kunnen
doen.
Opvang
Zoals in het protocol beschreven zal er in de periode na de meivakantie ook nog noodopvang
mogelijk zijn. Dit wordt wel steeds lastiger, aangezien er nu elke dag weer halve klassen aanwezig
zullen zijn in het gebouw. Het is dus erg belangrijk, dat wanneer u ziet dat er toch nog knelpunten
zitten op de dagen dat uw kind(eren) niet naar school gaan, dit zo snel mogelijk bij mij aan te geven.
Wanneer de groep te groot wordt ben ik genoodzaakt om de gemeente in te schakelen (zij hebben
de regie over de noodopvang) en zullen we moeten kijken naar uitwijkmogelijkheden. Dus graag zo
snel mogelijk mailen naar: n.bos@stichtingbaasis.nl
Avond4daagse
Avond4Daagse Haren 2020 gaat niet door
Helaas is de avondvierdaagse 2020 afgelast. Dit vanwege de huidige situatie en de verwachte
ontwikkeling ten aanzien van de Corona maatregelen.
Met zoveel onzekerheden een evenement van deze omvang verder voorbereiden is naar ons inzien
onverantwoordelijk. In navolging van organisaties elders in het land hebben wij daarom besloten om
de Avond4Daagse Haren af te lasten. Wij hopen op uw begrip voor dit besluit.
We hebben dit besluit genomen met gemengde gevoelens. Zoals u misschien weet is dit jaar een
jubileumjaar voor ons. Het zou de vijftigste editie van de Harener wandelvierdaagse moeten worden.
Toch willen wij jullie alvast uitnodigen voor juni 2021 om dan, zoals al die jaren ervoor, vier avonden
te lopen in de prachtige omgeving van Haren!
De avondvierdaagse hebben we dan gepland van: 14 juni tot en met 17 juni 2021.
We hopen dan iedereen weer in goede gezondheid te zien!
Organisatieteam Avondvierdaagse Haren

Planning (onder voorbehoud….)
27 april t/m 8 mei
21 en 22 mei
11 t/m 29 mei
28 mei
1 juni
2 en 3 juni
19 juni
22 t/m 26 juni
26 juni
29 juni
30 juni
3 juli
Met vriendelijke groet,
Nicolet Bos.

Meivakantie
Hemelvaart
Cito afname?
Outdoors parcours groep 8
Tweede Pinksterdag
Margedag alle kinderen
Sportdag groep 6/7/8
Facultatieve 10-minuten gesprekken
Rapportfolio online
Afscheid van groep 8
Wisselochtend
Laatste schooldagfeest

