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Thuis leren
Wat is er, in korte tijd, opeens veel veranderd. Voor u thuis en op uw werk, maar ook voor
ons op school. Raar, om hier zo in een lege school te zitten! We proberen elkaar zoveel
mogelijk te helpen en er met z’n allen het beste van te maken. U krijgt op dit moment veel
berichtgeving via de leerkracht over het werk dat de kinderen thuis gaan maken. Bij vragen
kunt u altijd een bericht sturen via Social Schools, mailen of bellen.

Weekbrief
Omdat veel informatie rechtstreeks met u wordt gedeeld via Social Schools, ontvangt u
de komende twee weken geen weekbrief. De eerstvolgende weekbrief ontvangt u van
ons woensdag 8 april. Mocht er iets spelen wat wij wel willen delen, dan doen wij dit via
een apart bericht.

Schoolreis verzet
Zoals u begrijpt gaat de schoolreis (groep 1 t/m 7) op 14 april niet door. We hebben
de schoolreis kunnen verzetten naar dinsdag 30 juni. (onder voorbehoud)

Belangrijke data (onder voorbehoud)
Vrijdag 10 april
Maandag 13 april
Dinsdag 21 en woensdag 22 april
Vrijdag 24 april

Goede vrijdag; kinderen zijn vrij
Tweede Paasdag; kinderen zijn vrij
Cito Eindtoets groep: 8
Kinderen 12.00 uur vrij

Wist u dat…
-

-

-

Groep 8 op zoek is naar een vrachtwagen met bestuurder? Zij gaan op kamp
van 2 tot 5 juni en zoeken vervoer van de fietsen naar het kamphuis in
Brouwershaven. Als u kunt helpen, graag contact opnemen met juf Floor of juf
Mirjam.
NPO met een dagelijkse educatieve liveshow komt voor kinderen vanwege het
Coronavirus. Deze show wordt uitgezonden op NPO Zapp en NPO Start. Elke
doordeweekse dag tussen 13.00 en 15.30 uur te zien.
De Voorleeshoek wordt tijdelijk drie weken gratis voor alle kinderen in
Nederland aangeboden. Een leuke en educatieve manier om de kinderen
thuis te vermaken. Ouders kunnen via www.devoorleeshoek.nl/scholendicht
een gratis abonnement aanmaken.
Het Koningsontbijt helaas niet doorgaat? Dit in verband met het Coronavirus.
Een hartelijke groet van ons allen,
Namens het team,
Kim Bouman

