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Agenda mei 2021
Maandag

26

t/m vrijdag 7 mei Meivakantie

Maandag

10

Start schoolproject “Sport”; alle groepen werken de komende weken
met dit thema.

Woensdag

12

juf Petra werkt in groep 8

Woensdag

12

Woensdag

12

1e woensdag van de maand: “Anders dan anders lunch”
Deze dag mag uw kind iets extra lekkers meenemen met
de lunch. Denkt u aan een croissant, pannenkoek e.d.
Suikerfeest/ einde Ramadan

Donderdag
Vrijdag

13
14

Hemelvaart
Vrije dag i.v.m. Hemelvaart

Vrijdag

21

juf Mirjam werkt in groep 7; juf Mieke is vrij

Maandag

24

Tweede Pinksterdag

Dinsdag

25

MR vergadering

Donderdag

27

juf Mirjam werkt in groep 7; juf Mieke is vrij

Maandag

31

juf Linda v.W. werkt in groep 1/2A

Film van onze school
Een paar weken geleden is de JOP film van onze school opgenomen. Via deze link kunt u het resultaat zien:
https://vimeo.com/531661817/9960e5ed22
We zijn er heel blij mee. Dank aan alle kinderen en leerkrachten die hier een rol in hebben gespeeld. En
natuurlijk aan de regisseur van de film, onze dalton coördinator Daniela!
De link naar de film zal ook op de website van de school te vinden zijn.

Schoolreis, schoolkamp, sportdag
Op dit moment, met de huidige besmettingscijfers, hebben wij helaas moeten beslissen om de sportdag, de
schoolreisjes en het schoolkamp niet, zoals normaal, door te laten gaan.
Wij mogen de groepen niet mengen waardoor een normale sportdag niet mogelijk is.
Een schoolreis of een uitje waarbij wij met meerdere groepen en vaak meerdere scholen ergens naar toe gaan,
kan niet dit jaar.
Een kamp organiseren kost veel voorbereidingstijd. Wij voelen ons als school/collegae niet veilig om een kamp
te organiseren. De 1,5 m afstand is in een kampgebouw echt niet te waarborgen. En stel een leerkracht of
begeleider wordt verkouden, moet in quarantaine, kan niet mee? Of een kind is verder van huis, wordt
verkouden en moet opgehaald worden? De leerkrachten van de groepen 7 en 8 dragen op dit moment vaak een
mondkapje, zij behoren tot de kwetsbare groep mensen qua Corona besmetting. Kortom, genoeg redenen om
het dit jaar niet te doen.
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Wat kan wel en gaan wij dus doen?
I.p.v. de sportdag zullen wij verschillende sportactiviteiten gaan doen met de eigen groep. Het onderwerp van
ons grote schoolproject is “SPORT” in de breedste zin van het woord. Wij leren over sporten, maar zullen ook
sportief bezig gaan in en om de school.
I.p.v. het schoolkamp gaan de groepen 7 en 8, op de dagen dat zij anders op kamp zouden gaan allerlei leuke
activiteiten doen en gaan zij samen eten, inclusief een avondprogramma om en nabij de school. Ze zullen alleen
’s nachts thuis slapen. Het kamp van groep 7 is gepland op 7 en 8 juni, het kamp van groep 8 op 28-29-30 juni.
I.p.v. het schoolreisje/het kleuterfeest, van de groepen 1 t/m 6, krijgen de kinderen een leuke feestdag met
hun eigen klas, er zullen leuke activiteiten gedaan worden, misschien met elkaar de natuur in, lekker eten, naar
een speeltuin in de buurt…. De data hiervoor zullen door de leerkrachten doorgegeven worden.
Ouderbijdrage: van groot belang
Zoals elk schooljaar is er een ouderbijdrage per kind. Dat staat los van de aparte bijdrage
die normaal voor het kamp van groep 7 en 8 wordt opgehaald. Ondanks dat de sportdag,
schoolreizen, kamp en musical een andere vorm gaan krijgen, gaan er wel allerlei leuke
activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen. Die activiteiten kosten geld en
worden van de ouderbijdrage betaald. Het is dus heel belangrijk dat iedereen die het nog
niet betaald heeft, dat wel doet. Na de meivakantie stuurt de ouderraad een herinnering
naar de ouders die nog niet of gedeeltelijk betaald hebben. Aan het eind van het
schooljaar zijn de totale kosten duidelijk. Als blijkt dat er minder is besteed, zullen we de ouderbijdrage voor
volgend schooljaar aanpassen.
Op deze manier proberen wij ons te richten op wat wel kan en mag om het zo leuk, positief en veilig mogelijk
te houden.

Daltonateliers
Zoals altijd hebben we ook dit jaar weer daltonateliers op school.
Normaal gaan de kinderen dan bij een groep naar keuze een activiteit uitvoeren, die ze hebben gekozen. Op dit
moment mogen we niet klassen doorbrekend werken, maar dat weerhield ons er natuurlijk niet van om toch
met de groepen wat leuks te gaan doen.
Ieder kind deed een activiteit in de eigen klas.
Er werden leuke activiteiten georganiseerd.
In de onderbouw werd gedanst, gekookt, geborduurd, weggedroomd op fijne muziek, gebouwd en bakjes
gemaakt.
In de bovenbouw was het thema techniek, daar werden zenuwspiralen en hologrammen gemaakt en er werd
geprogrammeerd

