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Belangrijke data

Een zeer uitzonderlijke week hebben we achter de rug. De eerste week dat we niet naar school mogen in verband met het
Corona virus.
We hebben gezamenlijk (ouders en leerkrachten) een boel stappen mogen zetten om te proberen alles voor de kinderen zo
goed mogelijk weg te zetten. Bij de een zal dit thuis beter lukken dan bij de ander, en dat is helemaal niet erg. Ik ben trots op alle
ouders die vol goede moed naar school zijn gekomen om de werkjes voor de kinderen op te halen. En op alle thuismeesters en
thuisjuffen. Maar ook op de kinderen, die geweldig enthousiast aan het werk zijn thuis aan de keukentafel. We krijgen veel
foto’s toegestuurd van jullie, hartstikke leuk! En ook de leerkrachten van onze school niet te vergeten. Zij staan dagelijks klaar
om vragen te beantwoorden, chapeau!
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De trainingen van het schoolvoetbal zullen niet door gaan. We wachten nog af of het toernooi wel of niet
door zal gaan.
NL Doet (28 maart) zal niet doorgaan. We zullen kijken wat er op een later tijdstip nog mogelijk is.
De officiële Koningsspelen zijn uit voorzorg ook afgelast.
De voorstelling van groep ½, op woensdag 1 april, zal niet door gaan.
Het Paasfeest zal ook een iets andere invulling krijgen dan anders. Daarover later meer.
De schoolfotograaf zal verplaatst worden. Wanneer hier meer over bekend is zullen jullie geïnformeerd
worden.
Het ‘Jumbo sparen’ wat half april van start zou gaan is uitgesteld.

Eindtoets groep 8
Zoals jullie waarschijnlijk wel meegekregen hebben in het nieuws: de eindtoets van groep 8 zal niet afgenomen worden dit
schooljaar. De ouders van groep 8 hebben hierover een aparte mail ontvangen met uitleg vanuit minister Slob en uitleg vanuit
ons als school.
Digiborden
In deze onrustige tijd ook af en toe goed nieuws:
Op maandag 30 maart zullen er (zolang het nog kan en mag) nieuwe digiborden geplaatst worden in onze school. De oude
borden zijn écht aan vervanging toe en zullen vervangen worden door prachtige verrijdbare C-Touch borden.
Inschrijven nieuwe leerlingen
Er zijn al heel wat nieuwe inschrijvingen binnengekomen. Hartelijk dank hiervoor. Mochten er nog broertjes of zusjes zijn die in
2020 vier jaar worden, dan mogen jullie alvast een inschrijfformulier op komen halen.
GGD
Onze jeugdverpleegkundige Susanne Groenweg zal wegens gezondheidsredenen de komende tijd vervangen worden. De
werkzaamheden van Susanne zullen (tijdelijk) worden overgenomen door Gerda Jokshorst.
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