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De jarigen van deze week
Hidde, Lise

Agenda
25-04 t/m 05-05 Meivakantie
18-05
Studiemiddag team gaat niet door
21-22 mei
Hemelvaartsdag
1 juni
Tweede Pinksterdag
3 juni
MR/OV vergadering
12 juni
Studiedag team
24 juni
Schoolreis groep 3-4
24 juni
Introductiedag VO toekomstige brugklassers
1 juli
Afscheidsavond groep 8
2 juli
Sportdag?
3 juli
10.00 uur uitzwaaien groep 8
3 juli
12 uur: alle leerlingen vrij i.v.m. start zomervakantie
4 juli14 augustus Start zomervakantie

Coronanieuws
Naarmate de tijd langer duurt merken we dat de druk op ouders en de leerkrachten de laatste weken
erg groot is geweest. Er komt nu wel wat meer rust en gewenning in, maar toch.... iedereen verlangt
naar de normale situatie. Voor wat betreft de resultaten ben ik niet zo bang. Ook in deze afgelopen
weken heeft het onderwijs niet stilgestaan. Het is weliswaar op een andere manier gegeven, maar er
is wel degelijk gewerkt aan de kernvakken!
Wanneer zal de tijd komen dat we weer gewoon naar school kunnen gaan? Niemand heeft er enig
idee van: het ene moment denk je na de meivakantie, het andere moment misschien begin juni. Het
blijft afwachten tot volgende week. Wat heeft deze periode met de kinderen heeft gedaan? Met de
verhoudingen binnen de gezinnen? Gelukkig ervaren we tijdens de dagelijkse Meet sessie en/ of
mail-,appcontacten hoe het met de kids is. Fijn om te merken dat ze zich er over het algemeen goed
doorheen slaan!
Pas na 21 april nemen we de volgende stappen. Natuurlijk denken wij nu ook aan de invulling van de
al bekende maatregelen. Zo kom er binnenkort in iedere school van Comprix een apparaat om de
handen te desinfecteren. Het blijkt dat gewone zeep en voldoende tijd om de handen te wassen net
zo effectief is, maar soms is het wel fijn om even de handen echt te kunnen ontsmetten.

Hoe kunnen we de maatregelen die vereist zijn in stand houden. Hoeveel leerlingen kunnen we kwijt
in één lokaal met 1,5 meter afstand ertussen? Gaan we allemaal tegelijk naar school of gefaseerd?
Veel vragen, waarbij we afwachten wat onze bonden en het ministerie ons adviseren. U wordt op de
hoogte gehouden.

Berenjacht en proefjes
De afgelopen week zijn een aantal opvangkinderen samen met de leerkracht ’s middags op
Berenjacht gegaan in Oldeberkoop. Ze hebben heel veel beren gevonden. In de bijlage vindt u een
afstreeplijst om uit te printen. Een leuke invulling voor jong en oud om een lekkere frisse neus te
halen!
Ook is er een bijlage met tips van ons programmeerprogramma “Make it move”. Leuke proefjes om
te doen met huis-tuin-en keukenspulletjes.

Geniet van het mooie weer, gezondheid voor allemaal en neem de tijd voor wat ontspanning!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 23 april 2020

