Nieuwsbrief woensdag 7 april 2021

Mededelingen








Dinsdag 13 april start de Ramadan
Maandag 19 april eindtoets groep 8 (Route 8)
Vrijdag 23 april : de koningsspelen. De leerlingen zijn om 12.00 uur uit. Start van de meivakantie.
Maandag 10 mei begint de school weer.
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag en waarschijnlijk het Suikerfeest. De school is dan
dicht. Vrijdag 14 mei is de school ook gesloten.
Maandag 17 mei vieren wij op school het Suikerfeest.
Vrijdag 21 mei Praktisch verkeersexamen voor groep 8.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen,
Corona
De afgelopen weken zijn er veel kinderen, ouders en leerlingen die corona hebben gehad. De één is er
heel ziek van, de ander wat minder. De meeste leerkrachten met corona zijn toch wel drie weken
afwezig geweest. We hebben met elkaar veel opgevangen, maar het lukte ons niet altijd, en dus heeft u
als ouder af en toe thuis ook uw kind moeten opvangen. Hartelijk dank hiervoor. Het is heel fijn te
merken dat u hier begrip voor heeft. Of we nu de hoogste piek hebben gehad… ik weet het niet, we
wachten het af. Voorlopig zijn we op school nog heel voorzichtig, geen groep doorbrekend werken, geen
verkouden kinderen. Mocht u of uw kind klachten hebben die bij corona horen kunt u zich laten testen.
De test kunt u regelen via het telefoonnummer: 0800-1202 (7 dagen per week, van 8.00-20.00 uur).
Afscheid meester Ed
Vrijdag 12 maart hebben wij afscheid genomen van meester Ed. We waren erg blij hem weer eens te
zien. Hij kwam om een uur of 9.00. Alle leerlingen hebben hem vanuit de klas/gang toegezongen.
Daarna hebben we, iedere groep in zijn eigen lokaal, naar een film gekeken. Deze film was gemaakt door
de leerkrachten en leerlingen. Vervolgens is meester Ed langs alle groepen gegaan. Van de leerlingen
heeft hij een prachtig schilderij gekregen , waar alle namen van de leerlingen op staan.
Als laatste heeft een deel van de leerlingenraad een naambord onthult : ons grote plein heet voortaan
Meester Ed plein.
Fietsers, scooters op de stoep
Veel van onze leerlingen gaan op de fiets naar school. Dat vinden we heel fijn. Een aantal leerlingen
wordt ook opgehaald met de fiets of met de scooter. We leren onze leerlingen dat de stoep voor
voetgangers is en de straat voor fietsers en scooters. Dat gaat vaak goed, maar niet altijd. Voor de
veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat we hier met z’n allen aan blijven denken.
Ramadan
Volgens onze agenda begint de Ramadan 13 april. Veel kinderen zijn er al mee bezig. In het verleden
hebben wij met de moskee afgesproken dat leerlingen van de basisschool nog niet mee hoeven te doen.
Dat is bij ons op school dan ook de regel. Een aantal leerlingen zijn daar niet blij mee, maar wij merken
dat leerlingen tijdens de Ramadan vaak moe en futloos zijn en dan gaat het leren ook niet zo goed.
Mocht u hier als ouder vragen over hebben, bel mij gerust.

De koningsspelen
Vrijdag 23 mei vieren wij op school de koningsspelen. Ook deze feestdag vieren wij anders dan normaal.
De onderbouw, middenbouw en bovenbouw vieren het apart van elkaar. Een deel wordt buiten gevierd,
op ons schoolplein, en een deel wordt binnen gevierd.
Het is wel heel leuk als uw kind deze dag iets aantrekt in de kleuren : rood, wit, blauw of oranje. Dan
zien we er meteen al feestelijk uit.

Namens het team, met vriendelijke groet,
Carla Bransen

Naambord voor Meester Ed

Schilderij voor meester Ed

