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AGENDA MAART
Do. 18 en vr. 19 maart

Voorstelling ‘Stuk!’, groep 3 en 4

Vr. 2 en ma. 5 april

Paasvakantie

Do. 1 april

Paasviering

Di. 6 april

Studiedag

Personeel
Juf Marieke is ziek thuis vanwege fysieke klachten. Tijdens
de thuiswerkperiode heeft zij het grootste deel van haar
taken kunnen uitvoeren, maar sinds de openstelling van de
scholen is zij volledig ziekgemeld. Natuurlijk wensen wij
haar een spoedig herstel toe, maar het ziet ernaar uit dat
dit langere tijd nodig heeft. Juf Chloé zal haar op maandag,
dinsdag en woensdag in groep 5A vervangen.
Deze week heeft juf Ellen afscheid genomen van de kinderen in groep 4C en de collega’s. Wij bedanken juf Ellen
voor haar jarenlange inzet voor onze kinderen en wensen
haar alle goeds toe. Voor de rest van het schooljaar wordt
groep 4C op maandag t/m donderdag begeleid door juf
Frederiek en op vrijdag door meester Raymon. In groep 4B
vervangt meester Raymon het zwangerschaps– en ouderschapsverlof van juf Roberta op maandag t/m donderdag.
Op vrijdag geeft juf Caroline les aan deze groep.
Wanneer moet ik mijn kind thuis houden?
Deze vraag krijgen wij nog regelmatig. In het algemeen
geldt dat een kind wat klachten heeft thuis moet blijven.
Ook als een kind nauw contact heeft gehad met een positief getest persoon moet een kind thuis blijven en in quarantaine. Bij een quarantaine mag een kind na een negatieve testuitslag op de 5e dag weer naar school. Zonder deze
uitslag mag dit pas na 10 dagen. In de bijgevoegde beslisboom ziet u een volledig overzicht. Als u dit overzicht volgt,
kunt u in de meeste gevallen bepalen of uw kind naar
school mag. Heeft u vragen of wilt u overleggen, bel ons
dan gerust.
Wij vragen u bij een positief testresultaat van een nauw
contact, dit altijd zo snel mogelijk bij ons te melden en dit
te overleggen met de GGD. Wij willen graag besmetting op
school voorkomen of zoveel mogelijk beperken.
Buiten spelen is gezond
Tijdens de lockdown zijn de Buurtsportcoaches van Welzijn
Middelburg te vinden op verschillende pleinen en velden
binnen de gemeente Middelburg met Sport & Spel activiteiten. Deze activiteiten zijn voor kinderen uit groep 1 t/m
8 van de basisschool. Deelname is gratis en voor sommige
activiteiten is aanmelden verplicht, anderen zijn op instuif.
Je kunt het overzicht vinden op dit webadres:
https://www.welzijnmiddelburg.nl/sport-spel/week-9
Bij slecht weer gaan de activiteiten NIET door! We informeren hierover via onze Social Media kanalen. Dus volg ons
op Facebook of Instagram !

Veilig halen en brengen
Nu we voor de tweede week sinds de lockdown weer naar school gaan, wil ik allereerst
mijn waardering uitspreken, dat iedereen zich
over het algemeen uitstekend aan de afspraken houdt. Met aandacht voor de volgende punten kan het
halen en brengen nog veiliger verlopen:
• Als u uw kind komt brengen, zet uw fiets dan langs de heg
op het trottoir.
• Als u uw kind komt halen, kom dan niet te vroeg.
• Houd de paden vrij voor de vertrekkende kinderen en hun
ouders. Als u iets wilt bespreken of als u wacht op uw kind,
doe dit dan op het gras. Alleen dan is het mogelijk 1,5 m.
afstand te bewaren.
• Breng en haal uw kind liever niet met de auto, maar lopend of met de fiets.
• Houd u aan het stopverbod (gele streep) en parkeer in de
parkeervakken of in de straten bij de school. Er is voldoende ruimte op een paar minuten afstand van school.
Samen zorgen we zo voor een veilige situatie rond de school.
Kids college UCR
Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen 2021, maar
hoe werkt dat nou precies? Waarom houden we verkiezingen? Wat gebeurt er als je stemt? Op 10 maart om 15:00 u.
is er een speciaal Kids College met Tweede Kamerlid Niels
van den Berge! Niels komt oorspronkelijk uit Tholen, en zit
voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Ook nu staat hij op de
lijst, dus hij kan vertellen hoe de verkiezingen in hun werk
gaan en er is mogelijkheid om vragen te stellen. Als je je aanmeldt, krijg je vòòr het Kids College een link toegestuurd.
Hiermee kun je op 10 maart het webinar volgen. Bij de link
krijg je een korte uitleg. Als je in groep 6, 7 of 8 zit en dit
webinar wil volgen, stuur dan een mail naar junior@ucr.nl.
Bijlessen i.v.m. corona
Omdat op dit moment de groepen nog niet gemixt mogen
worden, zijn we in de groepen 7 en 8 nog niet gestart met
de bijlessen i.v.m. corona. We bekijken hoe we dit toch zo
snel mogelijk evt. in een andere opzet kunnen realiseren. De
ouders van de kinderen die dit betreft, worden op de hoogte
gebracht, zodra we de lessen weer kunnen geven.
Inschrijvingen
Regelmatig komen er nieuwe inschrijvingen
binnen. Is uw kind drie jaar en heeft u uw
kind nog niet ingeschreven, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doen? Voor de inzet van onze formatie is
het belangrijk dat wij tijdig weten hoeveel kinderen aangemeld worden. U kunt een inschrijfformulier vragen bij de
directeur, de administratie of dit via de website aanvragen.

Aan wie geef jij 'De Brief voor de Koning' cadeau? Vanaf 26 maart
kan je voor € 3,50 'De Brief voor de Koning' van Tonke Dragt in de
boekhandel kopen. Perfect om als cadeau te geven aan een ander of
aan jezelf. Doel van de actie is om alle kinderen in Nederland en
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de
jeugdliteratuur. Wil je meer weten over deze actie? Lees meer op
https://geefeenboekcadeau.nl/

https://www.dezb.nl/bnl/
jeugdbibliotheek/digitale-content.html

https://www.dewaanzinnigepodcast.nl/

