Maart 2022

Beste ouder, verzorger,
Corona
We zijn blij dat we weer meer mogen nu de versoepelingen zijn ingegaan.
Wat betekent dit voor onze school?
-

-

We mogen weer samen pauze houden.
We kunnen weer groepsdoorbrekende activiteiten organiseren.
Ouders zijn weer welkom. Na de voorjaarvakantie starten we weer met de inloopochtend op
donderdagochtend voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Vanaf 8.15 uur mag u met uw zoon
of dochter naar binnen om het werk te bekijken.
De ouders van de kleuters mogen op dinsdag en vrijdag mee naar binnen. Op de andere
dagen vangen de leerkrachten de kinderen op bij de deur.
De mondkapjes hoeven niet meer op.
We vragen wel om vanaf groep 6 twee keer per week een zelftest te doen. De testen
hiervoor zijn op school verkrijgbaar.

Geslaagd
Juf Janine is geslaagd voor de module Jonge Kind. Gefeliciteerd, knap gedaan!
Kinderkunstweek
Op maandag 14 maart starten wij met de Kinderkunstweek en het thema is dit keer ‘Vertakt en
geworteld, bomen in de kunst’.
In alle klassen zal er drie weken gewerkt worden over dit thema. Op donderdag 31 maart sluiten we
het project af met een tentoonstelling op school.
U bent allemaal van harte welkom op de tentoonstelling tussen 16.00 uur en 17.00 uur.
Komt u allemaal kijken naar de kunstwerken die de kinderen hebben gemaakt?
Ziekmelden
Mocht uw zoon of dochter ziek zijn, wilt u dan ‘s ochtends naar school bellen? Berichten via Parro of
de WhatsApp worden niet altijd op tijd gezien door de leerkracht.
Mochten wij uw zoon of dochter missen dan bellen wij u rond 8.45 uur.
Het telefoonnummer van de school is: 0113-316010
Data komende periode
Vrijdag 25 februari
Maandag 7 maart
Week van 14 maart
Woensdag 16 maart
Vrijdag 18 maart
Week van 21 maart
Donderdag 31 maart

Begin van de voorjaarsvakantie
Weer naar school
Inschrijven voor de ouder-kindgesprekken
Studiedag, de kinderen zijn vrij
Portfolio’s mee naar huis
Ouder-kindgesprekken
Tentoonstelling kinderkunstweek

