April 2021
Inmiddels is het vakantie! We hebben een maand achter de rug waarin kinderen weer hard gewerkt
hebben! Regelmatig zijn er kinderen thuis die op een testuitslag wachten, toch doen die kinderen steeds
digitaal mee. Fijn om alle kinderen dan toch “in de klas te hebben”
Laten we hopen dat zoveel mogelijk allemaal op school kunnen zijn de komende tijd!
Hemelvaart
Hemelvaart
Na de vakantie gaan we 3 dagen naar school en dan is het
Hemelvaartsdag. We herdenken dan dat Jezus is opgevaren naar zijn
Vader in de hemel. Hemelvaartsdag is de 40e dag na Pasen. Op
school zullen we na de vakantie het verhaal over Hemelvaart
vertellen.
Jezus is dus naar Zijn Vader in de hemel, maar toch is hij altijd om
ons heen. Hij is er altijd voor ons!
Koningsspelen
Koningsspelen
De kinderen en leerkrachten hebben genoten van de koningsspelen. Er waren veel leuke spelletjes
binnen en buiten. Uiteraard allemaal in de groepsbubbel. Alle kinderen waren geweldig verkleed voor de
verkleedwedstrijd. Voor alle gezinnen heeft de OR een doosje tompoucen voor thuis geregeld!

Verkeerssituatie rondom de school
Verkeerssituatie rondom de school
Eerder deze maand heeft u de enquête in kunnen vullen
over de verkeersituatie rondom de school. Een aantal
ouders was digitaal aanwezig bij de bespreking.
In de bespreking met school, ouders, VVN en de gemeente
Vijfheerenlanden zijn verschillende oplossingen
besproken, de ideeën worden nu verder uitgewerkt en
getoetst op haalbaarheid.
Zodra er meer duidelijkheid is, hoort u het.
Bouw Kindcentrum Broekgraaf

Bouw Kindcentrum Broekgraaf
Er zijn diverse vergaderingen geweest over het Kindcentrum, ook de klankbordgroep met ouders is bij
elkaar geweest. Fijn dat zij meedenken in het geheel.
Ook over de buitenruimte zijn overleggen geweest, het belooft iets heel moois te worden. We hopen
snel iets te laten zien.
Schoolontwikkeling
Schoolontwikkeling
Ook de laatste tijd zijn we doorgegaan met schoolontwikkeling. Op dit
moment verdiepen we ons in TOS. TOS is een Taal Ontwikkeling Stoornis.
Wilt u er ook over lezen?
https://auris.nl/voor-ouders/taalontwikkelingsstoornis/

Welkom op school

Welkom op school
Na de meivakantie heten we Fleuranne en Jill-May welkom op
school, veel plezier bij ons op school!

Bericht vanuit de MR
Bericht vanuit de MR
Er is geen vergadering geweest sinds de vorige nieuwsbrief. De MR wenst u een fijne vakantie

Kunstweken
Kunstweken
De leerlingen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De Kunstweken.
Echte kunst verdient het door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden. Daarom zijn alle
kunstwerken nu ook te zien in een speciaal voor iedere kunstenaar gemaakt online museum. Alle
ouders kunnen kijken in de museumfolder van hun kind. Echte fans kunnen hier contactloos, dus
100% coronaproof, de kunstwerken bekijken. Bij de hoofdingang van de school komt een groot doek
te hangen met alle kunstwerken van de kinderen.

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!
Samen Doen organiseert binnen de coronamaatregelen activiteiten voor kinderen. U vindt ze op de
kalender:
https://samendoen.expert/activiteiten-kalender/

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

26 april t/m 7 mei 2021

Meivakantie

10 – 12 mei 2021

Rapporten inleveren bij de leerkracht

13 en 14 mei 2021

Vrij ivm Hemelvaart

24 mei 2021

Vrij ivm Pinksteren

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

