Maart 2021

Nog steeds leven we in een bijzondere tijd. We hadden vorig
jaar nooit gedacht dat het allemaal zo lang zou duren en we nu
nog regelmatig groepen thuis hebben.
We zijn als school nog steeds trots op ouders en kinderen die
een tomeloze inzet laten zien, dank jullie wel!
En ja, het was passen en meten de laatste maanden, maar met
jullie hulp zijn we heel ver gekomen!
Pasen
Pasen
Op zondag 4 april is het dit jaar Eerste Paasdag, we vieren dan dat
Jezus is opgestaan. Vooraf aan Pasen zijn er ook al een aantal dagen
die een speciale naam hebben. De eerste dag in de reeks is Witte
donderdag, we herdenken dan het laatste avondmaal wat Jezus met
zijn discipelen had. Op Goede Vrijdag herdenken we de kruisiging van
Jezus. Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat Jezus in het graf lag.
Het is indrukwekkend hoeveel God van ons houdt!

Pasen in de eigen groep
Pasen in de eigen groep
Dit jaar hebben we Pasen in de eigen groep gevierd. We hebben geluisterd naar het Paasverhaal en heel
veel gezongen.

Nieuwe rapporten
Nieuwe rapporten
Zoals we al eerder aan hebben gegeven , is er hard
gewerkt aan een nieuw rapport voor de kinderen.
Ze gaan dit jaar door corona later mee dan we hadden
gepland, maar we zijn zeker tevreden met het
resultaat.

Personeel

Personeel
Helaas was de combinatie met de andere baan van juf Adri toch te veel. De kinderen hebben haar vorige
week uitgezwaaid. Juf Adri is zeker bereid om in te vallen als het nodig is, dus wie weet zien we haar nog
een keer terug!
Juf Marjan heeft inmiddels de donderdag en vrijdag van juf Adri overgenomen. In een volgende
nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. Veel werkplezier juf Marjan!

Juf Nadia

Juf Nadia is weer regelmatig te zien in groep 3/5. We zijn ontzettend blij dat we haar weer op school
zien stralen en genieten
Prijsuitreiking

Prijsuitreiking
Maandag werd de winnaar van de Wecycle kleurwedstrijd bekend gemaakt. Almira heeft gewonnen, ze
heeft voor de school een karaokeset gewonnen, alle kinderen van de school kregen een stroopwafel, de
kinderen uit haar groep kregen cadeautjes en Almira een hoepel.

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling
Nu we weer meer op school zijn kunnen we fijn door in de nieuwe methodes. Dit jaar zijn we
begonnen met de nieuwe methode voor Engels, Faqta en de Kanjertraining. Door de
thuiswerkperiode ging het allemaal wel eens een beetje anders dan op school, maar toch heeft het
allemaal door kunnen gaan!

Welkom op school

Welkom op school
Welkom op school voor: Evi, Namee, Nalah en Ginarah. Veel
onderwijsplezier!

Kunstweken

Kunstweken
Alle groepen zijn enthousiast bezig met de Kunstweken. Er is
veel geleerd over de kunstenaars en de kinderen zijn zelf
aan de slag geweest. De kunstwerken worden binnenkort
opgehaald en dan wordt er door de organisatie een digitaal
museum gemaakt. Dan kunt u thuis ook meegenieten en
ook de inlog naar familie en vrienden sturen om ook digitaal
het museum te bezoeken.

Bericht vanuit de MR

Vanuit de MR
Kort verslag MR 31 januari 2021
-

Onderwijs in coronatijd. Het is dagelijks een puzzel voor alle ouders, kinderen en
leerkrachten. We zijn trots op een ieders inzet, we vragen veel van iedereen.
Er wordt gewerkt aan een nieuw gevelbord met het nieuwe logo.

-

Binnenkort, als we weer informatie mogen delen, komt de klankbordgroep voor de bouw van
de nieuwe school bij elkaar.
Er zijn nu twee overleggen geweest over de buitenruimte van de nieuwe school. Het belooft
een prachtig groene buitenruimte te worden.
We bespreken de onderwerpen uit het jaarplan. De meeste dingen kunnen doorgang vinden,
hetzij in aangepaste vorm.
NPO, zodra er meer duidelijkheid is over de subsidie en we een plan kunnen schrijven, dan
gaan we in gesprek met de MR over de inhoud van de aanvraag.
We plannen een extra vergadering om de formatie te spreken. Het is nu nog niet duidelijk
wanneer dat precies kan, daarom plannen we 2 data.

Bouw nieuwe school
Bouw nieuwe school
Er wordt hard gewerkt aan de definitieve tekeningen van de nieuwe school. Ook zijn we inmiddels
gestart met de vergaderingen over de buitenruimte.
1 april

1 april
En natuurlijk hebben we weer genoten van de 1 april
grappen. In groep 4 was iedereen gevraagd om een zonnebril
op te zetten omdat er een nieuwe lamp in het digibord was
gezet.
Gelukkig zijn er geen oogbeschadigingen veroorzaakt en was
het een geslaagde 1 april grap!

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen
We merken dat er veel interesse is in de Klim Op bij nieuwe ouders. Dat is ontzettend fijn! We vinden
het als school heel fijn om vroegtijdig te weten welke kinderen we kunnen verwachten. Mocht u
interesse hebben in de school, laat het weten dan maken we een afspraak. Welkom!
Samen Doen!
Samen Doen!
Door de maatregelen kunnen niet alle activiteiten van Samen Doen doorgaan, houden jullie de site
goed in de gaten?

Ook zijn er deze week weer flyers met de kinderen mee naar huis gegaan.
Logopedie in de school

Logopedie in de school
Bij ons op school is er de mogelijkheid om uw kind op school onder schooltijd naar de logopedist te
laten gaan. Mocht u willen aanmelden, laat het weten bij een van de leerkrachten of de directeur.
De logopediste geeft geen verslagen rechtstreeks door aan de school, dat loopt via de ouders!

Fysiotherapie in de school

Fysiotherapie
Mocht uw kind fysiotherapie nodig hebben, dan kan
dat op school, onder schooltijd. U hoeft niet steeds
mee naar de behandelingen. Wilt u meer weten,
dan kunt u eens kijken op de site en op school
hebben we folders liggen.
http://www.cesarinbeweging.nl/kids-in-beweging/kinderoefentherapie
Heeft u hier vragen over, kunt u ook altijd op school terecht.
Meester Daan geeft geen verslagen rechtstreeks door aan de school, dat loopt via de ouders
Kalender

2 t/m 5 april 2021

Vrij ivm Goede Vrijdag en Pasen

23 april 2021

Koningsspelen, dit gaan we doen in de eigen
bubbel van de groep.

26 april t/m 7 mei 2021

Meivakantie

Vriendelijke groet,
Mede namens het team,
Mariska Mathilde van Vugt-Kool
Directeur

