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Belangrijke data
• 22 t/m 28 februari Krokusvakantie
• 29 februari start Cultuurweek
• 8 maart start week van de lentekriebels
• 11 maart oplevering nieuw schoolgebouw
• 22 maart studiedag, alle kinderen vrij
Wat was het fijn om iedereen weer te kunnen ontmoeten! Het was wel weer even inkomen,
maar langzaamaan beginnen we allemaal onze draai te vinden.

Vandaag nemen we helaas
afscheid van juf Frida. Zij gaat
dichter bij huis werken. We
hebben dat jammer genoeg op
gepaste wijze moeten doen.
We wensen juf Frida alle
goeds voor de toekomst!
Na de krokusvakantie neemt
juf Thelma het stokje van haar
over. We zijn blij dat zij ons
team komt versterken.
Juf Corinne is bevallen van een gezonde
zoon. David maakt het goed! We gunnen
moeder en zoon nog even wat tijd met
elkaar
Vanaf mei start juf Corinne weer.
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Nieuwbouw

Aan de binnenkant van het schoolgebouw wordt momenteel gewerkt aan de details.
11 maart wordt het schoolgebouw opgeleverd! Heel leuk om te zien hoe hetgeen op papier
bedacht is, vorm krijgt in de praktijk.

Het buitenterrein heeft een kleine vertraging opgelopen, maar zal naar verwachting begin
april klaar zijn.
Eind april verhuizen we naar de nieuwbouw, om er na de meivakantie fris in te kunnen
starten.

Corona

De nieuw opgestelde richtlijnen vanuit het OC&W voor het basisonderwijs zijn pittig. Nieuw
is, dat zodra er sprake is van 1 besmetting in de klas de gehele klas 5 tot 10 dagen in
quarantaine moet. Helaas hebben we dat al in 2 groepen aan de hand gehad.
Gelukkig zijn er geen extra besmettingen bijgekomen. Daaruit maken we voorzichtig op, dat
de maatregelen om verspreiding van mogelijke besmettingen te voorkomen, bij ons op
school zo goed mogelijk vormgeven. Hoewel we ons beseffen, dat het nooit mogelijk zal zijn,
dit volledig te voorkomen.
De groepen mogen helaas niet mixen tijdens het buitenspelen en op de leerpleinen. Dit staat
haaks op onze onderwijsvisie. Maar kan nu niet anders, veiligheid voor alles.
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De meeste leerkrachten in de bovenbouw dragen
een mondmasker als ze met de kinderen werken.
Voor kinderen op school is het dragen van een
mondmasker niet verplicht.
Wel vragen we de kinderen meerdere keren per dag
hun handen te wassen en in hun eigen groep te
blijven.

Heeft uw kind symptomen die passen bij Covid-19 dan verzoeken wij u nogmaals uw kind
thuis te houden. Hierbij kunt u denken aan:
-

Verkoudsheidsklachten.
Hoesten.
Koorts vanaf 38 graden.
Benauwdheid.
Erge hoofdpijn.

Ook vragen wij u uw kind thuis te houden wanneer iemand uit het gezin benauwdheidsklachten of koorts heeft. U kunt er dan voor kiezen uw kind te laten testen, is de test
negatief, dan mag uw kind weer naar school.
Ook kunt u afwachten hoe de klachten zich ontwikkelen. Wanneer uw kind 2 dagen
klachtenvrij is, maar hij/zij weer naar school.

Nieuws uit de groepen

De Dromenvangers en Wonderstralen
Er werd volop gespeeld èn
geëxperimenteerd met de sneeuw.
Wat gebeurt er als er verf bij wordt gedaan..
of glitters ??
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De Avonturiers
De eerste weken hebben we veel tijd
besteed aan het verwerken van de
lockdown periode en opnieuw aan elkaar
wennen.
We hebben veel groepsbindende
activiteiten gedaan.
Ook hebben we aan elkaar gepresenteerd
wat we voelden, wat we dachten, wat we
wensten gedurende de lockdown periode.

De Tijdreizigers en de Diepzeepioniers
Wat is een betere manier dan elkaar weer
te leren kennen, dan buiten spelen ?!
We hebben genoten van de sneeuw.
Helaas konden we niet zo lang van elkaar
genieten. Gelukkig hebben we elkaar
dagelijks online kunnen ontmoeten.
Na de krokusvakantie hopen we alle
kinderen weer op school te ontmoeten!
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De Astronauten
We hebben genoeg binnengezeten!
We proberen zoveel mogelijk lessen buiten
te doen.
In deze les herhalen we de samengestelde
woorden vanuit onze leesmethode.
Bewegend leren op het plein, veel leuker.

De Alpinisten
De komende weken maken we een
definitieve schoolkeuze! Wat een gekke tijd
om een middelbare school te kiezen. De
open dagen hebben we online bezocht.
Natuurlijk hebben we hard gewerkt, maar
we hebben zeker ook genoten van de
sneeuw. Èn van het feit dat we allemaal
weer even bij elkaar waren!

