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School tijdens corona 
 

We vinden dat de kinderen thuis heel goed bezig geweest zijn. De ouders hebben de leerlingen 
ook heel goed geholpen. Petje af hiervoor.  

De leerkrachten zijn wel blij dat de kinderen nu op school komen en dat ze weer gewoon 
kunnen lesgeven. Ook al is dat dan aan de helft van de groep. De twee dagen dat de leerlingen 
op school zijn, wordt er heel intensief gewerkt.  

De kinderen houden zich zo goed mogelijk aan de regels van handen wassen en 1,5 m afstand. 
We hebben ook per groep afgesproken waar ze naar de wc gaan en waar de handen worden 
gewassen. Dit lukt goed.  

Bij de kleuters is het wel lastig om de afstand te bewaren, maar daar gaan de juffen goed mee 
om. 

 

Schoolreisjes en of kamp 
 

We moeten afwachten wat er op de volgende persconferentie hierover gezegd wordt. Zo het 
nu lijkt zullen deze niet door kunnen gaan, omdat we de 1,50 m in de auto's niet kunnen 
handhaven. En we niet met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. 

 

 

 

 
 

Komende activiteiten 
Dit staat er de komende periode op het programma: 

Hemelvaart: 21-05 t/m zondag 24-05 

Pinksteren: 01-06 t/m 02-06 (de dinsdag is een studiedag voor het team) 

Vrijdag 5 juni Nieuwsbrief 

Studiedag: 15-06 (leerlingen vrij) 
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Vakantierooster 2020-2021  
Het vakantierooster voor 2020-2021 is vastgesteld en ziet er als volgt uit: 
 
Herfstvakantie 12 t/m 16 okt  
Kerstvakantie 21 dec t/m 1 jan  
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 feb  
Paasvakantie 2 t/m 5 april  
Meivakantie 26 april t/m 7 mei  
Hemelvaart 13 en 14 mei  
Pinksteren 24 mei  
Zomervakantie 13 juli t/m 22 augustus 

 

 

Ingekomen post 
 
Uitnodiging online Jeugddienst!  
Kijk en luister je ook mee naar de online Jeugddienst in de Grote Kerk van Blokzijl op zondag 
17 mei om 10.00 uur. 
Je kunt de dienst vinden op www.kerkdienstgemist.nl  
Het thema is: ‘Een goed verhaal’. De dienst is voorbereid en uitgevoerd door jongeren en 
leiding van de Jeugdkerk en ds. Jelle Vonk. We willen als jongeren van de Protestantse Kerk 
Blokzijl en omgeving ons verhaal vertellen: Waar hebben we afgelopen jaar onze aandacht 
voor gehad? Wat heeft ons geraakt? En hoe is het nu in deze corona-tijd?  
 
We hebben aandacht voor de leefsituatie van de mensen in Rwanda en daar gaat de collecte 
van deze online-dienst naar toe. Tijdens de Jeugdkerk is er een kort filmpje opgenomen 
waarin we laten zien wat het effect op een medemens kan zijn van één enkel woord. Hoe 
begroet jij mensen? Tussendoor luisteren we naar muziek die we hebben uitgezocht. Met 
muziek kunnen we als jongeren vaak goed uiting geven aan gevoelens.  
Kijk en luister je met ons mee?  
Groeten van de jongeren en leiding van de Jeugdkerk. 


