Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,
Nog een goede week en dan dient de meivakantie zich alweer aan. Laten
we hopen dat de wereld er dan weer wat zonniger uitziet. Niet alleen wat
het “weer” betreft, ook hoopt iedereen op een vermindering van het aantal
Corona besmettingen en een versoepeling van de maatregelen.
De afgelopen tijd is voor veel gezinnen, maar ook voor ons als school, niet
altijd een eenvoudige periode geweest. We moeten opnieuw zoeken naar
balans, regelmatig organisatorische oplossingen bedenken en keuzes
maken in onderwijsvraagstukken waaronder het aanbieden van lesstof.
We vragen u als ouder om met ons mee te denken. We zijn van mening dat
het waardevol is om eventuele irritaties of kritiek maar ook de positieve
punten met elkaar te delen. Een mooi platform hiervoor is de
klankbordmeeting. Bij alle bijeenkomsten zal naast mijzelf ook een van de
leerkrachten deelnemen. U kunt zich hiervoor nog opgeven!
Op schoolniveau zijn we aan het inventariseren hoe onze leerlingen er op
zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied voorstaan. Deze informatie
zullen we gebruiken voor het inzetten van extra hulp en/of ondersteuning.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs zal hiervoor geld beschikbaar komen.
Goed nieuws kwam er met de geboorte van Tess. Juf Madelon en haar gezin
zijn de trotse ouders geworden van een dochter en zusje. We wensen ze
veel geluk met elkaar!
Hoe de periode er na de meivakantie uitgaat zien, ‘wat kan en niet kan’ is
nu nog niet helemaal duidelijk. Samen met de AC-leden gaan we kijken
naar een leuke (Corona-proof) invulling van de geplande feestweek
(101-jaar) eind juni. Iets waar we samen met de kinderen weer naar uit
kunnen kijken!
Ook kijken we met het hele team alvast naar de organisatie voor het
volgende schooljaar. Samen kijken we naar de inzet van de eerder
genoemde ondersteuningsgelden en wat dit betekent voor onze formatie.
Wat we hier alvast over kunnen melden is dat Juf Hanny heeft besloten van
haar prepensioen te gaan genieten. Juf Hanny is zoals de meeste ouders
weten erg lang bij ons werkzaam geweest. Aan het einde van dit schooljaar
zullen we afscheid van juf Hanny nemen op een wijze die bij haar past. We
gunnen haar deze stap van harte, maar zullen haar ook zeker gaan missen.

Agenda
23 april
Koningsspelen
Speelgoedochtend gr 1/2
26 april t/m 7 mei
Meivakantie
27 april
Koningsdag
30 april
Juf Lian jarig
4 mei
Dodenherdening
Juf Ingeborg jarig
5 mei
Bevrijdingsdag
9 mei
Juf Anneloes jarig
12 mei
Bag2School kledinginzameling
13 mei
Hemelvaart, alle leerlingen vrij
14 mei
Alle kinderen vrij

Tenslotte wil ik iedereen voor straks een paar zonnige en rustige weken wensen. Belangrijk is dat we oog en oor
voor elkaar blijven houden. Samen zijn we school!
Ingeborg Harleman

Uitdelen uitnodigingen verjaardag
Wij hebben een schoolbrede afspraak dat kinderen op school geen uitnodigingen voor
kinderfeestjes uitdelen. Mocht uw kind jarig zijn en klasgenootjes uit willen nodigen voor een
feestje, dan vragen wij u de uitnodigingen bij de genodigde kinderen thuis te brengen. Alvast
dank voor uw medewerking!

Bag2School kledinginzameling
Op woensdag 12 mei is er weer een kledinginzameling voor Bag2School. Bag2School Nederland
verzamelt kleding van scholen en kinderdagverblijven en keert per kilo een bedrag uit.
Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie
manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons als school te
sparen.
Doet u ook (weer) mee? Uw kind krijgt een papieren label mee dat u op uw eigen zak kunt plakken. Er worden dus
geen Bag2School zakken meer uitgedeeld, deze werden maar weinig gebruikt en Bag2School wil graag een
steentje bijdragen aan het terugdringen van plastic in het milieu.
U kunt zoveel zakken inleveren als u wilt. Na het sorteren van de kleding worden uw zakken gerecycled.
In de zak mogen bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Op de website van
Bag2School vindt u een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl .
Daarnaast vindt u hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen
gaat.
Bag2School zal de kleding inzamelen op woensdag 12 mei. U kunt uw kleding inleveren op maandag 10, dinsdag
11 mei en woensdag 12 mei. Op woensdag kan dit tot uiterlijk 09:00 uur.
Alvast bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.

