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Onze nieuwsbrief 
 
Het team van Produs houdt u graag op de hoogte van activiteiten 
en ontwikkelingen in de school via deze nieuwsbrief.  
 
Bijzondere activiteiten en vrije dagen vindt u vermeld onder het 
kopje Agenda. 
 

Agenda 

 
Let op! Bij het opstellen van deze nieuwsbrief zijn we 
uitgegaan van onze oorspronkelijke planning. Door de 
omstandigheden rondom het coronavirus kan het zijn dat 
er wijzigingen komen. Mocht dit het geval zijn, dan laten we 
dat zo snel mogelijk weten. 
 
De meivakantie is van zaterdag 24 april tot en met zondag 9 
mei 2021. 
 
Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, en vrijdag 14 mei is de school gesloten en zijn 
alle leerlingen vrij. 
 
Op maandag 24 mei, tweede pinksterdag, is de school gesloten en zijn alle leerlingen vrij. 
 
Op dinsdag 25 mei heeft het team van Produs een studiedag. De school is die dag 
gesloten. Leerlingen die individueel stage lopen, gaan wel naar hun stage toe. 
 
Op donderdag 24 juni van 13.00-14.40 uur is de kennismakingsmiddag voor nieuwe 
leerlingen en voor klassen 1 en 2. Sommige klassen hebben deze dag een ander rooster 
dan normaal. Als dit het geval is, dan krijgt uw zoon/dochter daarover bericht.  

In de week van maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli zijn er weer (online) 
driehoeksgesprekken voor de klassen 1, 2 en 3.  

In dezelfde week van maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli zijn er (online) 
oudergesprekken voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klassen 4, 5 en 6. 

Vrijdag 2 juli is de laatste stagedag voor leerlingen die individueel stage lopen. De 
groepsstages zijn voor het laatst in de week van maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli. 
 
Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 juli is de laatste schoolweek voor de vakantie. In 
deze week doen we allerlei leuke activiteiten. Door alle coronamaatregelen weten we nog 
niet precies hoe deze week eruit gaat zien. Meer informatie ontvangt u later via de mentor 
van uw kind. 
 
Op dinsdag 13 juli is de certificering/diploma-uitreiking. Leerlingen die hiervoor in 
aanmerking komen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hier nog apart een uitnodiging 
voor. 



 
Vanaf woensdag 14 tot en met vrijdag 16 juli zijn alle bovenbouwklassen vrij.  
 
Vanaf maandag 19 tot en met vrijdag 23 juli is de lesvrije week. Alle leerlingen hebben dan 
vrij. Het personeel van Produs werkt tot donderdagmiddag in die week gewoon door. Ook 
zijn we dan nog telefonisch bereikbaar. Vanaf donderdagmiddag zijn we niet meer 
bereikbaar en is de school gesloten. 
 
De zomervakantie is van zaterdag 24 juli tot en met zondag 5 september. 
 

Wij wensen u alvast een fijne meivakantie! 
 

 
 

Kampen en schoolreizen 

 
Helaas hebben we moeten besluiten dat ook dit jaar de kampen 
en schoolreizen niet door gaan.  
 
 
 
 
 

Vanuit het team 

 
De heer Driessen is voor de tweede keer vader geworden.  
 

Corona-beslisboom 

 
 Het is alweer een tijd geleden dat we jullie een beslisboom over 
corona stuurden. Dit was een handig schema waarin stond wanneer 
je thuis moet blijven en wanneer je je moet laten testen et cetera. 
Inmiddels zijn hier een aantal veranderingen in geweest. Om weer 
eens te kijken naar hoe het ook alweer allemaal zit, klik hier om de 
beslisboom te downloaden of kijk op de nieuwspagina op onze 
website. 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt kort voor de zomervakantie. 
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