Wijzigingen m.b.t. Koningsspelen
De Koningsspelen zullen in aangepaste vorm gaan plaatsvinden. Omdat we al veel uren in onderwijs
missen zal deze dag de schooldag voor de groepen 5 t/m 8 eindigen om 14.00 uur i.p.v. 12.30 uur.
Voor de groepen 1 t/m 4 eindigt de vrijdagmorgen gewoon om 12.00 uur.
Einde schooljaar-activiteiten
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid op wat voor manier we Koningsdag, schoolreis, afscheid
groep 8 enz. kunnen organiseren. Mochten de activiteiten i.v.m. corona niet op de gebruikelijke wijze
doorgang kunnen vinden dan zullen we uiteraard voor een passend alternatief zorgen. Zodra er meer
duidelijkheid is of er betreffende bovenstaande activiteiten versoepelingen kunnen plaatsvinden zullen
we u hierover informeren. We hopen op uw begrip.
Mogelijkheid tot het aanvragen van een DigiD
Met een DigiD van uw kind kunt u in geval van een Covidtest eerder de uitslag van de test krijgen dan
zonder DigiD. Alle info staat op: www.digid.nl/aanvragen

Bericht van de avond4daagse
Het coronavirus houdt de samenleving nog steeds in haar greep. De bijbehorende maatregelen en de
onzekerheid hierover maken het onmogelijk om tijdig en op verantwoorde wijze de voorbereidingen
voor de avondvierdaagse 2021, die gepland stond van 10 tot en met 13 juni, te treffen. We hebben
daarom voor het tweede achtereenvolgende jaar moeten besluiten om ons wandelevenement niet
door te laten gaan. Wij rekenen op uw begrip. De eerstvolgende Avondvierdaagse Venray vindt plaats
van 9 tot en met 12 juni 2022. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Met vriendelijke groet,
Stichting Avondvierdaagse Venray
Activiteiten bibliotheek
Media Ukkie Dagen van 26 maart t/m 2 april: Tijdens de Media Ukkie Dagen besteedt de bibliotheek
extra aandacht aan mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Kijk voor uitgebreide
informatie over de Media Ukkie Dagen op https://www.biblionu.nl/jeugd/media-ukkie-dagen.html
Gratis online voorleesmoment voor peuters en kleuters: Op vrijdag 26 maart om 15.00 uur wordt er via
livestream een prachtig voorjaarsverhaal voorgelezen. Aanmelden kan t/m 24 maart via de
activiteitenshop https://biblionu.op-shop.nl/
Gratis landelijke online webinar ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ op woensdag 31 maart a.s. van 20.00 21.00 uur: In het kader van de Media Ukkie Dagen neemt Denise Bontje van Mediasmarties.nl je mee
in het media aanbod voor jonge kinderen. Aanmelden: https://biblionu.op-shop.nl/

