Vrijdag 28 januari 2022

Week 4

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Donderdag 3 februari

Ouderavond klas 3-4

Vanaf 19:30

Zaterdag 5 februari

Klusdag

Van 9:00-13:00

Maandag 7 februari

Bosdag klas 1-2

Dinsdag 8 februari

Ouderavond klas 1-2

Donderdag 17 februari

Juffie Sophie jarig

Vrijdag 25 februari

Carnaval

Week 9

Voorjaarsvakantie

We mogen steeds meer
Sinds woensdag zijn er gelukkig weer extra versoepelingen van kracht rond de
corona-regelgeving:
- Kinderen blijven alleen nog thuis als ze ziek/positief zijn.
We willen heel graag de klassen openhouden, dus kinderen die positief getest
zijn of klachten hebben blijven vanzelfsprekend thuis.
- Broertjes/zusjes of speelkameraadjes zonder klachten mogen gewoon naar
school. Advies is om wel een -extra- zelftest te doen bij nauw contact met
positief getesten.
- Ouders mogen de school weer zonder afspraak binnen, mits ze een mondkapje
dragen en elkaar de ruimte geven.
Dit betekent ook dat het schoonmaakrooster weer opgepakt kan worden en
tuinochtenden weer doorgaan.
- Mondkapje vergeten? Deze liggen klaar direct rechts in het halletje. Ook kunt u
hier wekelijks een setje zelftests meenemen voor de kinderen van klas 4-5-6.

Ouderavond klas 3-4
Als gevolg van de nieuwste versoepelingen kunnen we dus ook weer fysieke
ouderavonden plannen. Heel fijn om elkaar weer in levende lijve te kunnen zien.
Donderdag 3 februari staat de ouderavond voor klas 3-4 op de planning. De ouders
hebben hier via de leerkracht al bericht over ontvangen. Er kan 1 ouder per kind
aan deze avond deelnemen. We gaan 18:30 van start.

Klusdag
Volgende week zaterdag, 5 februari zal de uitgestelde klusdag
plaatsvinden.

De hiernaast vermelde ouders staan op het schema om deze
ochtend de handen uit de mouwen te steken. We zijn van
plan om onder andere het dode riet te verwijderen. Dit
moet natuurlijk afgevoerd worden naar de stort. Heb je de
beschikking over een aanhanger, neem hem mee!
Verder is het makkelijk om tuingereedschap dat je thuis
hebt liggen (snoeischaar, bladhark, bezem) mee te nemen,
zodat iedereen aan het werk kan.
Onze conciërge meester Meindert zal zorgen voor iets
lekkers bij de koffie/thee en een broodje met soep ter
afsluiting.

Za 5 februari 2022
Olivia Andrew
Stella Beekers
Hanna Braat
Aaron Cremers
Mynt van Geel
Iza Hakvoort
Jitte vd Hoeven
Kyran Jansen
Ayanne Kulk
Merijn Looman
Sophia Nazari
Teun de Reus
Noor van de Sluis
Geesje Timmer
Mirthe Wijkstra
Noa Huirne
Mats Smulders

Verjaardagen kleuters
Nog een positief gevolg van de versoepelingen: Als je kleuter jarig is, mag je als
ouder de verjaardag mee komen vieren. Gelijk bij de start van de ochtend wordt
altijd tijd gemaakt om hier aandacht aan te geven.

Carnaval
Het thema van carnaval -dat dus ook weer door mag gaan!- is bekend:

R E I S D O O R D E T IJ D
Gaat uw kind als farao, holbewoner, Napoleon of astronaut naar ons
carnavalsfeest op vrijdag 25 februari? Duik allemaal de kast in om een
mooie creatie uit te zoeken of haal de naaimachine vast van zolder.

Kleuters
Het sneeuwt in het
lokaal! Deze
sneeuwvlokken hebben we
van wol gemaakt.

Jonathan smeert broodjes met
honing. Lekker hoor!

Roman tekende juffie Hetty en
juffie Judith samen op het
kleuterplein.

Gezelligheid op de jaartafel

Wat fijn dat de kleuters zo
goed kunnen meten: we
hebben weer een hele
voorraad wollen draadjes
klaarhangen voor het
handwerken en allemaal
(ongeveer) zo lang als de
tafel

Klas 5-6
Annemaj uit klas 5 schreef een leuk verslag over de gymles van deze week:
Volleybal Les Klas 5/6
Gisteren hadden wij
volleybal les. We kregen
les van Beau. Hij is een
topsporter en hij is 2
meter 6. We leerden
bijvoorbeeld serveren,
toetsen/onderhands.
We moesten 2 tegen 2
doen, behalve bij Beau.
Dan is het 2 tegen 1
omdat hij al 10 jaar op
volleybal zit. Eerst
moesten we dit allemaal
leren natuurlijk.
Wil je hem een keer zien
spelen? Hou dan je
televisie zondag aan!

We zijn gestart met de
periode Geologie.
Interessant!

