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Regels m.b.t. Covid-19
https://docs.google.com/document/d/13jO0ZMJ6P9_Lex4xzpRow0l1zQP_RJNeIX604olHVT0/edit?usp=
sharing
Geboren
Op 20 maart jl. is er bij de familie Stolp een zoontje geboren, en daarmee een broertje voor Noah. Priscilla en
Mitchell: van harte gelukgewenst met Mace, namens de school!
Welkom 3 nieuwe leerlingen
We kunnen maar liefst 3 nieuwe leerlingen welkom heten in groep 0: Vince (28 maart), Cataleya (3 april) en
Mirthe (7 april). Welkom allemaal!
Koningsspelen dit jaar (van meester Jorne en juf Dianne)
Op vrijdag 23 april zullen we weer meedoen met de landelijke Koningsspelen. Het zal dit jaar allemaal iets
anders gaan dan dat we gewend zijn, maar we zijn dankbaar dat we (in aangepaste vorm) dit feest kunnen
vieren. Anders dan anders is dat er dit jaar geen Koningsontbijt is en we kunnen met minder kinderen tegelijk
de spelletjes spelen. Dit laatste heeft naast de coronamaatregelen ook te maken met het feit dat een gedeelte
van het plein is afgezet wegens de bouw van het nieuwe lokaal. Ondanks deze beperking gaan we er een
mooi feestje van maken met de kinderen van groep 3 t/m 8, groep 1/2 is op vrijdag vrij. Het exacte programma
blijft nog even geheim, maar u kunt erop rekenen dat de kinderen die dag lekker actief en creatief bezig zullen
zijn. Het zou leuk zijn als op deze feestelijke dag zoveel mogelijk kinderen (en natuurlijk ook leerkrachten) in
het oranje of rood/wit/blauw naar school komen.
Sportdag dit jaar (van meester Jorne en juf Dianne)
Helaas kunnen we op dit moment niet een sportdag organiseren zoals we dat gewend zijn. We zijn dan ook
actief bezig met het organiseren van een passend alternatief. Immers sporten is niet alleen heel leuk maar ook
heel gezond. Voor verdere informatie over dit alternatief is het nu nog te vroeg, we hopen op korte termijn
deze informatie met u te kunnen delen, nog even geduld dus.
Nieuw thema ‘Bouwen’ in Onderbouw (van juf Lianne)
Deze week zijn we weer met een nieuw thema gestart bij de kleuters: de bouwplaats. Heel toepasselijk nu we
op school ook op (een deel van) het plein een bouwplaats hebben. De kinderen zijn erg enthousiast en zijn
heel benieuwd hoe de bouw in zijn werk gaat. We gaan het op de voet volgen! In de themahoek gaan de
kinderen eerst gereedschap en ijzerwaren kopen om mee te kunnen bouwen. Daarbij worden diverse
ontwikkelingsgebieden aangeboord zoals taal (wat vraag je als je iets wil hebben of kopen?) en rekenen
(hoeveel spijkers heb je nodig, hoeveel kost het en heb je geld om dat te kunnen kopen?). We hebben ook
een echte timmertafel waar de kinderen ook zelf iets in elkaar kunnen timmeren. En natuurlijk moet er ook
gemeten worden dus dat kan mooi in de rekenhoek. We hebben nog meer hoeken die we helemaal
afstemmen op het thema dus vraag er gerust thuis eens naar bij uw kind(eren)!
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De bijlesmeester gaat starten
Deze week is de bijlesmeester/bijlesjuf gestart. Zoals bij u bekend: deze taak hebben we uitbesteed bij een
bureau dat bijlesmeester en -juffen levert. Echter, mede vanwege Corona, was/is dit bureau nog niet in staat
om al het personeel te leveren.....vervelend....
Bijlesmeesters/bijlesjuffen volgende week:
Dinsdag: 14.15-16.15 uur:
groep 4-5: meester Leonard
groep 6: meester Jort
groep 7: juf Judit
Donderdag: 14.15-16.15 uur:
groep 8: start volgende week nog niet, maar op een later moment
NT2 onderbouw: juf Judit
NT2 bovenbouw: start volgende week nog niet, maar op een later moment.
Op basis van het bovenstaande kunt u zien of de bijles van uw kind/kinderen wel/niet doorgaat.
Schoolvakanties en vrije dagen dit schooljaar
Meivakantie | 03 mei t/m 07 mei 2021
Hemelvaart | 13 mei t/m 14 mei 2021
Pinkstervakantie | 24 mei t/m 28 mei 2021
Studiedag | 04 juni 2021
Zomervakantie | 19 juli t/m 27 augustus 2021
Leerkrachtbezetting groep 1-2b volgende week
●

Maandag: juf Deborah

●

Dinsdag: juf Lianne

●

Woensdag: juf Lianne

●

Donderdag: juf Deborah

PABO-stageperiode achter de rug
De stageperiode van meester Guido en juf Josanne is weer achter de rug. Ze gaan weer naar de
schoolbanken op de PABO. In juni a.s. komen ze weer 3 weken op school!
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Nieuw! Leerlingenraad op de Schakel

Zie onderstaande link voor de presentatie:
https://docs.google.com/presentation/d/19LWU-hN52VjtkKNNdMxX94ioXYLJb6quyj2U4GjF4pw/edit?usp=shar
ing
Volgende week woensdag 14 april is de Kick-off voor de nieuwe Leerlingenraad. Juf Karin en meester
Marius-Jan gaan daarvoor de bovengenoemde Ppt laten zien bij de groepen 4 tot en met 7.
Schoolfruit volgende week:

Bouwnieuws
Deze week is Bouw- en aannemingsbedrijf Mulckhuyse gestart met wat voorbereidende werkzaamheden op
het schoolplein. Hierbij zijn de bouwhekken geplaatst en is het bouwdeel uitgegraven.
Volgende week dinsdag zal er worden geheid; funderingspalen komen in de grond. Vervolgens zal een begin
worden gemaakt met het aanbrengen van bekisting, waarin nadien beton kan worden gestort.
De aannemer heeft stalen rijplaten neergelegd om het trottoir te beschermen. Uiterlijk aanstaande maandag
zet de aannemer daar bordjes bij met waarschuwing voor waarschuwingsgevaar.
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Tenslotte
Voor nu een hartelijke groet vanuit de Pijlstaartlaan!
Mvg, mede namens het team, Marius-Jan Breugem, directeur
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