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Algemeen
Wij hebben helaas moeten besluiten om de sportdag van 23 april aanstaande uit te stellen. Wij gaan
op zoek naar een andere datum later in dit schooljaar. Zodra hierover meer bekend is, hoort u het via
de nieuwsbrief. Er wordt ook nagedacht over een kleine alternatieve activiteit tijdens de
Koningsspelen op 23 april.
Wat fijn dat de meeste ouders hun kind(eren) thuishouden of komen ophalen bij verkoudheid. Dit
blijft ook in de komende periode belangrijk.
Deze week hebben de ouders van groep 3 t/m 8 het eerste echte rapportgesprek van dit jaar gehad.
Naar wat ik van de leerkrachten begreep zijn de gesprekken op deze online manier over het
algemeen prima verlopen.
Uiterlijk woensdag komt er vanuit de GGD een brief met hierin het protocol zoals deze er nu ligt
eventueel aangevuld met wat aanscherpingen.
Bericht van de werkgroep Pasen
Donderdag 1 april zullen wij het jaarlijkse paasontbijt hebben. Op deze ochtend wordt er gezorgd
voor eten en drinken in de klas.
De kinderen mogen in hun pyjama (al of niet met kamerjas en pantoffels) naar school komen, maar
dit is zeker niet verplicht.
Geef vanaf groep 3 uiterlijk woensdag een tasje met een bord, beker en bestek mee naar school,
zodat de tafels kunnen worden gedekt. De groepen 1/ 2 hebben deze spullen op school voor de
kinderen.
Geef uw kind ook gewoon een pauzehap en lunch mee, de ervaring is dat sommige kinderen echt wel
weer wat lusten tijdens de pauzes.
De Paaswerkgroep

Sanne Rooseboom
Afgelopen woensdag kwam er een schrijfster op bezoek in de groepen 5, 5/6 en 6; Sanne
Rooseboom. De kinderen hingen aan haar lippen.
Bij ons in groep 6 is Sanne Rooseboom in de klas geweest.
en we konden vragen stellen en zij ging ook dingen vertelen over
haar zelf.
Ik vond het heel leuk om jouw te zien .
Ik vond het leuk dat je ook ging voorlezen
uit jouw eigen boek .
ik vind jouw boeken leuk omdat ze een beetje spannend zijn.
ik vond het leuk dat je er was
Doei Doei
Groetjes Sem groep 6

Ze heeft iets vertelt over haar boeken
Ze heeft een stukje vertelt over haar zelf en over haar boeken
Haar boeken zijn heel leuk
Ik vond het heel leuk dat je er was.
ik vind je boeken heel leuk
en je bent zelf ook heel leuk
Dank je dat u op bezoek kwam
doei
groetjes Robine groep 6

Belangrijke data
1 april

Paasontbijt

2 april

Goede vrijdag (leerlingen zijn vrij)

5 april

Tweede Paasdag (leerlingen zijn vrij)

26 april t/m 16 mei

Meivakantie

