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Terug- en vooruitblik
Wat was het fijn om onze leerlingen weer
op school te mogen ontmoeten! We
hebben deze weken veel met elkaar
gepraat, gelachen, gespeeld en gewerkt.
We vinden het geweldig hoe goed de
leerlingen zich proberen te houden aan de
‘anderhalve meter afstand’. Ook is het heel
fijn dat het brengen en halen van uw
kind(eren) zo goed verloopt. Fijn dat u zich
aan de afgesproken tijden houdt en dat
kinderen door de juiste ingang de school
ingaan!

Gisteravond heeft u in de persconferentie
gehoord dat per 8 juni de basisscholen ook
weer helemaal open mogen, met volledige
groepen. Of dit betekent dat wij ook weer
met de ‘gewone’ schooltijden kunnen
werken, is nog niet bekend. We hopen hier
rond 27 mei meer bericht over te krijgen.
Vooralsnog blijven dus de huidige begin- en
eindtijden gelden. Mocht dit vanaf 8 juni
veranderen, dan hoort u dat tegen die tijd.

Nieuwe leerlingen
Net vóór de scholen dicht moesten, zouden twee nieuwe leerlingen op onze
school starten. De start is even uitgesteld, maar nu zijn Noud (in OB3) en
Sem (in MB2) begonnen bij ons op school.
En aanstaande maandag start ook Fleur (in OB1) bij ons op school. Van
harte welkom!
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Blik in de school
Via Parro delen we regelmatig foto’s en berichten over hoe het in de klas
gaat. Zo kunt u als ouder(s)/verzorger(s) ook meeleven en genieten van de
mooie momenten in de klassen.
We werken deze eerste weken vooral aan het weer opstarten samen (hoe
gaat het met iedereen, wat hebben we meegemaakt de afgelopen tijd, wat
zijn de (nieuwe) regels). We zijn al weer goed begonnen met rekenen, taal
en lezen. Hierin herhalen we ook stof uit de afgelopen periode wat nog lastig
is of was. Gymmen in de gymzaal mag nu nog niet, dus we gymmen buiten
op het plein of in de dichtbijgelegen speeltuin.
Als leerkrachten hebben we de afgelopen periode ook veel geleerd over
digitaal lesgeven. Zo kunnen we nu vloggen en les op afstand geven! In MB1
ging deze week het les op afstand geven nog even door. Juf Wolterink mag
niet op school komen, maar kan vanuit huis, via het digibord, ook lesgeven
aan de groep! Mooi dat deze mogelijkheden er zijn!

Gezondheid (herhaling)
Denkt u er nog aan dat leerlingen alleen op school mogen komen als ze geen klachten hebben. Ook bij milde
klachten (neusverkoudheid, loopneus, hoesten, keelpijn, verhoging) moeten leerlingen thuisblijven totdat ze
24 uur klachtenvrij zijn. Als een kind in de loop van de dag klachten krijgt dan worden ouders gebeld met het
verzoek om hun kind op te halen. Wilt u het aan de leerkracht(en) laten weten als uw kind niet op school kan
komen, en dan ook vertellen waarom dit is?

Agenda
21 en 22 mei
1 en 2 juni
6 juli

Alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart
Alle leerlingen vrij i.v.m. Pinksteren
Start zomervakantie

Doordenkertje
Wat vieren we nu eigenlijk, met Hemelvaart en Pinksteren? In dit filmpje wordt dit in één minuut uitgelegd.
Misschien kunt u dit met uw kind(eren) bekijken?
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