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Nieuwsbrief 5maart 2021
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de twaalfde nieuwsbrief
van het schooljaar 2020-2021.

❖
Mededelingen
Juf Margreet is ziek thuis vanwege hevige
rugklachten. Op woensdag en vrijdag is zij
in groep 4 vervangen door juf Annita
Nederhand. In groep 8 is zijn op donderdag
vervangen door onze oud collega Jan
IJzerman. We hopen dat juf Margreet zich
snel beter voelt. We zijn blij dat Annita en
Jan konden invallen.

Planning oudergesprekken
In deze periode nemen we de Citotoetsen
af. Hierna zullen de leerkrachten de ontwikkelingsperspectieven bijwerken. Deze willen
we graag met u als ouder bespreken in de
week van 12 april en 19 april. U ontvangt
hiervoor een uitnodiging.
Er is deze periode geen tweede rapport
vanwege de “Coronaperiode”. Het volgende
rapport komt op 25 juni. In de week van 28
juni zullen dan weer rapportgesprekken
zijn.

❖

❖

Kind op maandag
‘Het wordt licht’ is het thema van deze periode. We horen hoe Jezus licht brengt aan
mensen met verdriet. Maar we horen ook
hoe het donker wordt voor Jezus zelf, als hij
gearresteerd wordt en uiteindelijk veroordeeld tot de dood. Dan wordt het donker in
het land, maar niet voor altijd. God maakt
het weer licht.
Er gebeurt niets meer, voor een jongen uit
Nain. Zijn ogen zijn gesloten en zijn familie
huilt. Alles is voorbij. Of toch niet? Als Jezus
de begrafenisstoet tegenkomt, gebeurt het
onmogelijke. De jongen staat op uit de
dood.
In het huis van Simon de Farizeeër gebeurt
ook iets, als een vrouw de voeten van Jezus
zalft. Haar zonden worden vergeven.
In het laatste verhaal van deze week horen
we over een zaaier die overal zaait. Op veel
plekken gebeurt niks, maar op sommige
plekken weet de zaaier: Nu gebeurt er iets!

❖
Kamp
De afgelopen week hebben de bovenbouw
collega’s vergaderd over het kamp van
groep 8. Op dit moment laten de maatregelen het niet toe om op kamp te gaan. Als de
maatregelen en de besmettingscijfers het
wel toelaten willen we het kamp wel door
laten gaan!

Communicatie met school
In de periode van thuisonderwijs hebben
veel collega’s hun mobiele nummers gedeeld met ouders, leerlingen.
We vragen u dringend deze nummers nu
niet meer te gebruiken. Contact met de collega’s verloopt nu weer via het algemene
nummer 0341-431250.
Ook het afmelden gaat via het algemene
nummer.

❖

Nationaal verkeersexamen VVN
Maandag 29 maart wordt het landelijk theorie examen verkeer afgenomen.
Wethouder De Jong en de kinder-wethouder
zullen in een filmpje de aftrap doen.
De kinderen uit groep 8 kunnen ook thuis
oefenen.
https://examen.vvn.nl/oefenen
Vrijdag 9 april starten
we het praktisch verkeersexamen met de
controle van de fiets.

❖

Afscheid juf Annita.
Vrijdag (vandaag) nam Juf Annita echt afscheid van groep 6/7a. Doordat we zo lang
thuis werkten, heeft ze dit wel online, maar
nog niet samen met de kinderen kunnen
doen. Er zijn voor haar een mooi gevulde
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theedoos met versierde theezakjes en heel
veel lekkere koekjes, zodat ze thuis kan nagenieten van de leuke tijd met een high
tea. Bij ieder kopje thee leest ze een persoonlijke wens van een van de kinderen.

Annemieke van de Krift en Bianca de Zoete

Hartelijke groet,
Janine en Esther

❖
Even voorstellen
Schoolmaatschappelijk
werker.
Graag stel ik mijzelf aan
jullie voor. Mijn naam is
Manon Liest, sinds deze
maand ben ik schoolmaatschappelijk werker op
school. Ik ben geboren in
het mooie jaar 1975. Ik
ben getrouwd met Marcel
en heb een dochtertje Mara van 3,5 jaar. In
mijn vrijetijd mag ik graag koken, wandelen, fietsen, reizen en tuinieren.
Als schoolmaatschappelijk werker maak ik
deel uit van de commissie van begeleiding,
samen met de IBer, orthopedagoog en
schoolarts. Ik kan als de schakel tussen
thuis en school functioneren. Ik kan ouders
helpen bij opvoedingsvraagstukken en de
zorg die daarbij nodig is.
Mocht u een afspraak willen maken, dan
kunt u dit aanvragen via de juf/meester of
IBer

❖
Data
Vakantierooster en studiedagen 20-21
22-02-21 t/m 26-02-21
Voorjaarsvakantie
02-04-21
Goede vrijdag
05-04-21
Tweede Paasdag
Dinsdag 6 april
Studiedag
26-04-21 t/m 07-05-21
Meivakantie
13-05-21 t/m 14-05-21
Hemelvaart
24-05-21
Tweede Pinksterdag
Woensdag 30 juni
Studiedag
Vrijdag 9 juli
Studiedag
19-07-21 t/m 27-08-21
Zomervakantie 2021

❖
We wensen u een prettig weekend!
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