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Corona

Talent op school

Wat zou het fijn zijn als dit kopje uit de nieuwsbrief
zou kunnen! Helaas zitten we er nog even aan vast.
Op dit moment zitten er twee leerlingen thuis,
waarvan één besmet is met het coronavirus. Beiden
leerlingen vormen geen besmettingsgevaar voor
andere leerlingen, omdat ouders op tijd ervoor
gekozen hebben hun kinderen thuis te houden.
We hopen voor iedereen dat het hierbij blijft. Uw
hulp daarbij is echt noodzakelijk: houd uw kind thuis
bij klachten, ook al is het bijvoorbeeld een snotneus.
Zo kunnen we hele groepen in quarantaine en
besmettingen voorkomen.

We hebben veel kinderen met allerlei talenten op
school. Wij genieten dagelijks van al deze talenten, op
welk gebied dan ook. In deze nieuwbrief willen we u,
naast ons voorleestalent, het werk van een
ontzettend creatief kind laten zien. Liesbeth uit groep
2 heeft helemaal zelf een prachtige haan gemaakt!

Ons bestuur heeft een brief voor u opgesteld waarin
de maatregelen voor de komende maanden worden
toegelicht (zie bijlage). Als school gaan wij aan de slag
om binnen deze gestelde kaders toch leuke en
leerzame activiteiten te ondernemen.

Gymnastieklessen
Met de huidige maatregelen kunnen wij helaas nog
niet gymmen in de gymzaal. We gymmen en bewegen
natuurlijk wel extra buiten! In de volgende
nieuwsbrief zullen we hier een aantal foto’s van
plaatsen, zodat u weet hoe dit eruit ziet. Gelukkig
hebben we veelal mooi weer nu!

Voorleeswedstrijd
Gisteren heeft onze voorleeskampioen Zoë uit groep
7 meegedaan aan de digitale voorleeswedstrijd in
Emmen. Ze heeft het heel erg goed gedaan, maar
helaas niet gewonnen. We zijn trots op haar!

Agenda tot de meivakantie
30 maart
1 april
2 april
5 april
12 t/m 14 april
12 april
12 april
20 en 21 april
23 april
27 april
1 mei

schriftelijk verkeersexamen gr. 7
paasactiviteiten alle groepen
Goede Vrijdag: kinderen vrij
Tweede Paasdag: kinderen vrij
Bag2School inzamelactie
MR-vergadering online
Oud papier
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen (zonder ontbijt)
Koningsdag: kinderen vrij
Twee weken meivakantie

Gebruik mondkapjes
Wist u dat stoffen mondkapjes dagelijks op 60 graden
gewassen moeten worden? En dat de wegwerpmondkapjes dagelijks vervangen moeten worden?
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