April/mei 2021

Beste ouder/verzorger,
Portfolio
In de bovenschoolse nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de portfolio's voor de meivakantie mee
naar huis gaan. In week 13, 14 en 15 zullen de leerkrachten u weer gaan bellen (enkelen zijn al
gebeld). De nadruk van dit gesprek zal liggen op de resultaten van de leervakken.
Corona besmettingen
Zoals u ongetwijfeld via de media heeft vernomen stijgt het aantal besmettingen in de basisscholen
van Nederland. We waarderen het zeer dat uzelf alert bent op de klachten van de kinderen en
begripvol bent wanneer kinderen met klachten naar huis toe moeten.
Op dit moment hebben we besmetting binnen de school nog steeds weten te voorkomen. Er kan zich
echter op elk moment een situatie voordoen dat een groep of zelfs de hele school in quarantaine
moet. Houdt u a.u.b. altijd in uw achterhoofd dat dit zich kan voordoen en u eventueel dan in de
thuissituatie niet voor onoverkomelijke problemen komt te staan.
Traktaties
We willen u er nogmaals op wijzen dat traktaties niet zelf gemaakt mogen zijn. Ook moet de traktatie
per stuk verpakt zijn. Als de Coronaregels op dit gebied versoepelen zullen we dat laten weten.
Pasen
In een aparte nieuwsbrief heeft het al gestaan, maar morgen donderdag 1 april staat de school
helemaal in het teken van Pasen. Er worden buiten paasspelletjes gespeeld, er wordt geknutseld en
natuurlijk komt de paashaas nog langs om eieren te verstoppen die de kinderen dan moeten zoeken.
Voor de lunch hebben we iets lekkers voor iedereen. Daarom hoeven de kinderen die dag geen eten
en drinken voor tussen de middag mee te nemen naar school.
Voor de kleine pauze is het wel de bedoeling dat de kinderen drinken meenemen. Fruit is er die dag
van school! Vanwege de Corona maatregelen zullen alle activiteiten alleen met de eigen groep
plaatsvinden, dus er wordt niets samen met de anderen gedaan.
IEP Eindtoets
Op dinsdagochtend 20 april en woensdagochtend 21 april is de eindtoets voor groep 8.
We zullen zorgen dat groep 8 samen met de leerkracht rustig aan de toets kan werken. Groep 6 en 7
zal door een andere leerkracht opgevangen worden.
Nieuw leerlingen gestart
In februari zijn Scott en Manu gestart in groep 1 bij meester Hans. We wensen hun een heel fijne en
leerzame tijd op de Meidoorn.

Jumboactie
Met hulp van u en vele anderen was de Jumboactie een groot succes
voor onze school. Het totaalbedrag is uitgekomen op € 411,36.
Voor dit bedrag hebben wij verschillende soorten speel -en
lesmaterialen gekocht die ten goede komen van alle kinderen.
Hierbij willen wij u nogmaals bedanken voor uw inzet.

Data komende periode
Woensdag 31 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 en maandag 5 april
Dinsdag 6 april
Week 14-15
Dinsdag 20 en woensdag 21 april
Donderdag 22 april
Maandag 26 aril t/m vrijdag 7 mei
Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei

Theoretisch verkeersexamen groep 7-8
Paasviering
Vrij in verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag
Weer naar school
Bellen naar alle ouders door de leerkracht
IEP Eindtoets groep 8
Portfolio’s mee naar huis
Meivakantie
Vrij in verband met Hemelvaart

