25 maart 2022 nr. 14
Geachte ouder, verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de komende twee weken.
Agenda
Maandag, 28 maart studiedag De kinderen zijn vrij.
Mededelingen
Van de schoolleiding
Vertrek juf Jolande
Juf Jolande van groep A/B heeft een andere baan gevonden. Zij heeft vele jaren les gegeven op onze
school. De ouders van de groep zijn in een aparte brief hierover geïnformeerd. Vanaf half april wordt
juf Jolande vervangen door meester Diederik. Juf Ali gaat dan op donderdag en vrijdag werken en
meester Diederik op de andere dagen.
In groep B blijft meester Diederik op donderdag juf Greta vervangen tot zij weer helemaal beter is.

Corona
Helaas is er nog steeds uitval van personeel door covid. We doen er alles aan om de klassen naar
school te laten komen, maar in enkele gevallen moeten we helaas besluiten om een klas een dag
thuis te laten. We begrijpen dat dit thuis niet altijd makkelijk op te vangen is. Indien nodig kunt u altijd
contact opnemen met school. Samen kijken we naar oplossingen.

Preventief testen.
Preventief 2x per week testen is niet meer nodig. Vanuit school krijgt uw zoon of dochter geen
zelftesten meer mee. Wel hebben we de testen op voorraad. Vraag er naar als u het nodig heeft voor
uw zoon of dochter.
Oekraïne
De situatie in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Kinderen krijgen hier ook het nodige van mee. Op
school besteden we hier natuurlijk aandacht aan. We vinden het belangrijk om het gesprek met
kinderen aan te gaan en te horen wat er in hen omgaat. Unicef heeft een aantal tips voor leerkrachten
en ouders om dit moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken:
https://www.unicef.nl/blogs-en-vlogs/hoe-praat-je-met-kinderenover-het-conflict-in-oekraine

Project: Museum de Arend
Woensdag 30 maart t/m vrijdag 8 april is er een projectweek op school. We hebben als thema
Nederlandse kunstenaars gekozen. In elke groep staat een kunstenaar centraal. Op vrijdag 8 april
bezichtigen de kinderen in alle groepen het museum van de groep.
Leerlingenvervoer
Op de administratie komen de eerste vragen binnen van ouders, verzorgers, om gegevens aan te
leveren voor de aanvraag leerlingen vervoer 2022-2023. Het kan zijn dat u van uw gemeente al een
mail of brief hierover hebt ontvangen of binnenkort zult ontvangen. Voor deze aanvraag moet school
ook enkele gegevens aanleveren. Het kan per gemeente verschillen welke gegevens er worden
gevraagd. De administratie beantwoordt de meeste vragen met een door school opgestelde
verklaring, ondertekend door de directeur. Heeft u een verklaring nodig van school? Dan kunt u ons
mailen of we ontvangen van u een papieren aanvraag. Iedere woensdag gaan we deze aanvragen
behandelen en ontvangt u van ons de gevraagde verklaring retour.
Bijlage: Extra Gym & Tiener Gym
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25 april t/m 6 mei
10 mei
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