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Geplande
evenementen

Beste ouders/ Verzorgers,

-1 juni tweede Pinksterdag
-25 juni doorschuifmoment
-7 juli musical groep 8
-8 juli eindfeest
-9 juli zomervakantie vanaf
12.30 uur
- 24 augustus eerste
schooldag

We zijn inmiddels alweer een paar weken op school. Het was
raar om met halve klassen de school op te starten. Wennen
voor ons, voor de kinderen en ook voor u als ouders. Andere
begin en eindtijden, kinderen die zelf naar binnen moeten en
veel meer hygiëne maatregelen. Wennen voor de
leerkrachten om niet alleen “live” les te geven maar er ook te
zijn voor de kinderen thuis die op de Chromebooks werken. We
hebben gemerkt dat veel ouders positief met ons
meedachten over de schooldagen en de indeling van hun werk. Heel erg veel dank
hiervoor. We hebben met elkaar voor de tweede keer in korte tijd een nieuw rooster en
ritme moeten ontwikkelen. En de derde keer komt eraan. Vanaf maandag 8 juni wanneer
alle kinderen naar school mogen, moeten we alles weer aanpassen. Zoals het er nu naar
uitziet houden we dezelfde breng en eindtijden, daar komt de woensdag bij. Op
woensdag gaan de kinderen ook naar school. We gaan nog niet werken met externen,
zoals tussen de middagmedewerkers, we blijven voorzichtig met wie er de school in mag.
Dat is ook de reden waarom kinderen kortere schooltijden hebben. Leerkrachten blijven bij
de kinderen tijdens het eten en houden toezicht bij de tussen de middag pauze. Wij
moeten ons houden aan de werk- en rusttijd voorschriften voor de leerkrachten vanuit onze
cao. We wachten op de uitwerking van het protocol van de RIVM. Daarna hoort u van ons
hoe we de laatste weken gaan invullen.
Gwenny Rijkse

Watertappunt
Het watertappunt is geïnstalleerd! Nu hebben
we op het schoolplein een mooi watertappunt
waar kinderen zelf water kunnen tappen. We
moeten nog wel even kijken hoe en wanneer
we het gaan gebruiken. Maar met warme
dagen is het wel heerlijk om lekker veel koud
water te kunnen drinken.
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KlasBouwers
De afgelopen periode hebben we tussen de leervakken door KlasBouwers gedaan. We
vinden het juist nu erg belangrijk om af en toe een KlasBouwer te doen. De KlasBouwers
geven ons een mogelijkheid om met de kinderen te verwerken wat er allemaal op ons af
komt of is gekomen de afgelopen tijd. Sommige kinderen waren bang of zijn nog steeds
bang. Met behulp van KlasBouwers kunnen ze samen hierover praten/verwerken. Een
voorbeeld van zo'n KlasBouwer is Formaties. Bij deze werkvorm is het de bedoeling dat
kinderen samen een vorm maken. Deze werkvorm is zeer geschikt om de leerlingen te leren
samenwerken, de visueel-ruimtelijke intelligentie te ontwikkelen en de groep werkt samen
om 1 doel te bereiken. Maar daarnaast ook geschikt om bepaalde woorden en
onderwerpen te bespreken (links groep 5 en rechts groep 4).

Avondvierdaagse
De échte avondvierdaagse gaat niet door vanwege het coronavirus, maar de Koninklijke
Wandel Bond Nederland heeft een alternatief bedacht. Met een speciaal aangepaste
app lopen kinderen toch hun eigen route via eRoutes. Zo wordt voorkomen dat grote
groepen op pad gaan.
https://www.avond4daagse.nl/deel...5d1d3-137656849
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Afscheid groep 8
Nog maar een paar weken en dan nemen de
kinderen van groep 8 afscheid van onze school.
Dit afscheid willen we natuurlijk niet zomaar
voorbij laten gaan, maar ook hierbij moeten we
rekening houden met de nieuwe “Coronaregels”.
Deze week zijn we begonnen met het oefenen
van de musical “De Diamantroof”.
In deze musical maken we kennis met de familie
Weiland die een oud museum gekocht hebben
voor 1 euro. Met het gezin maken ze allerlei
bijzondere dingen mee samen met onder andere Lily Kleiner, Max Verstapel, George en
Julia Getaway.
We gaan er samen een mooie voorstelling van maken, maar het zal anders zijn dan hoe
we het in de voorgaande jaren gewend waren.
Het afscheid voor de kinderen en ouders staat gepland op dinsdagavond 7 juli. En dat
willen wij zo laten staan. Wij nodigen de kinderen van groep 8 en hun ouders uit. Omdat wij
ons willen houden aan de geldende regels, kunnen we dit jaar geen extra gasten
ontvangen, broertjes en/of zusjes mogen meekomen vanaf groep 4. Kinderen moeten wel
de hele avond op hun stoel blijven zitten i.v.m. de coronamaatregelen. U moet rekenen
dat de avond minstens twee uur duurt! Omdat we het zo goed mogelijk willen regelen
willen we aan alle ouders van groep 8 vragen of zij door willen geven wie er op 7 juli
aanwezig zijn bij het afscheid.
Hoe we het verder precies allemaal gaan regelen, horen jullie binnenkort van ons.
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Schoolplein
Er is lang aan het schoolplein gewerkt maar nu is het dan toch eindelijk klaar. De kinderen
kunnen heerlijk spelen en hebben voldoende uitdaging. Op het kleuterplein is dezelfde
schommel geplaatst maar dan in een kleinere uitvoering. Omdat de schuur op het kleine
plein verplaatst is naar de zijkant van de school ziet het schoolplein er nu veel ruimer uit.
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Hoe ervaren kinderen uit groep 7 het thuiswerken?
-Elida Arslan: 'Ik vind het thuiswerken een hele creatieve oplossing, want als er hier niet
aan was gedacht zouden we achter staan op het schoolprogramma. En zouden we alles
moeten inhalen. En anders zouden we alles in 1 dag moeten proppen.'
-Ninthe van Mierlo: 'Heel saai! Altijd als ik iemand op tv zag die niet naar school kon (bijv.
ziek was) en dan thuis werkte, dacht ik altijd: ¨Oooh!! Dat wil ik ook! ¨ Maar nu het echt zo
is, vind ik het maar stom! Ik ben dan ook HEEL blij dat we eindelijk weer naar school
mogen!'

Wat vond je van de MEET met de burgemeester?
-Lukas Schonewille: 'Ik vond het leuk, want ja dat doe je bijna nooit in de
meet met de burgemeester. Ik had ik het nog leuker gevonden als hij bij
ons op school was, maar ja dat kan nu even niet.'
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