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De jarige van de komende weken:
Hiske

Agenda
NB: alle activiteiten worden met in achtneming van de coronamaatregelen georganiseerd en kunnen
indien nodig op het laatste moment worden afgezegd.
04-19 maart
Citotoetsen
15 maart-15 april
Verkeer schoolpleinspelen
18-25 maart
Advies gesprekken VO groep 8
30 maart
Digitaal theoretisch verkeersexamen groep 8
2-5 april
Goede Vrijdag en de Paasdagen: alle leerlingen vrij
15 april
Studiemiddag alle leerlingen vanaf 12 uur vrij.
23 april
Koningsspelen light of sportdag
27 april
Koningsdag : alle leerlingen vrijdag
1-16 mei
Meivakantie
24 mei
Tweede Pinksterdag

Corona
Helaas moesten we vandaag wederom een groep naar huis sturen. In groep 4 is een leerling positief
getest. Zij was dinsdag voor het laatst op school. Deze groep gaat tot en met zondag in quarantaine.
Zondag is de vijfde dag en kan er, ook zonder klachten, getest worden. Bij een negatieve testuitslag
kunnen de kinderen weer naar school. Ouders die hun kind uit groep 4 niet willen laten testen,
houden hun kind tot 19 maart in quarantaine.
De GGD zal niet meer alle leerlingen uit de klas benaderen, maar wel de leerlingen die het dichtst om
haar heen zitten.
Gelukkig zijn er steeds meer berichten dat het testen van leerlingen erg meevalt. Dus als u ook maar
enigszins twijfelt, is het testen toch wel erg verstandig. Kinderen hebben vrijwel geen tot zeer milde
klachten en kunnen dan toch positief zijn!
Ondertussen zijn er in verschillende groepen ook leerlingen getest. Deze waren gelukkig negatief!
Wat fijn dat veel ouders zo meedenken en hun kind laten testen!
We hopen dat de besmettingen niet verder oplopen!
Juf Wendy knapt al wel wat op, maar is ook maandag nog niet in staat om te werken. Juf Miranda zal
op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig zijn. Hoe we de donderdag en vrijdag invullen, moeten
we nog even bezien.

Paaseitjesactie
Beste ouders/verzorgers,
Wij horen al veel mooie berichten over de actie met de chocolade
paaseieren voor de aanschaf van een verrijdbare keuken. Veel
leerlingen hebben al een paar zakjes verkocht en de eerste ingevulde
bestelformulieren zijn ook al teruggekomen bij de meester of juf. Ben
jij ook al klaar? Lever dan je formulier alvast in bij de meester of juf.
Uiteraard hebben jullie nog tot maandag 15 maart de tijd om
bestellingen op te nemen. Mocht het bestelformulier vol zijn, dan kan je een nieuw bestelformulier
vragen bij jouw meester of juf. Bij deze email sturen wij de brief en het bestelformulier ook nog even
mee, zodat het bestelformulier ook zelf geprint kan worden indien nodig.
In week 12 (22 tot en met 26 maart) krijgen de leerlingen de bestelde paaseieren mee om uit te delen
aan de kopers. Ook ontvang je dan een enveloppe met naam waarin het ontvangen geld gedaan kan
worden. Heeft de koper nog niet betaald, dan is het moment van leveren ook direct het moment van
betalen. De enveloppe met het geld mag bij de meester of juf ingeleverd worden en zij zorgen ervoor
dat dit bij de oudervereniging terecht komt.
Veel succes nog met verkopen de komende dagen en mochten jullie nog vragen hebben of iets anders
kwijt willen aan ons, schroom niet en laat het ons weten.
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging van OBS de Tjongeling

Huiswerk tijdens de afwezige dagen
Voor wat betreft het niet te hoeven missen van het schoolwerk: voor de eerder genoemde paar
dagen is het mogelijk om hetzelfde pakketje te ontvangen zoals we het al eerder dit jaar hebben
aangeven. In ieder pakketje zit: reken- en spellingswerk uit een werkboek + rekenboek, minimaal 30
minuten lezen en oefenwerk via de computer. Het kan zijn dat de eigen leerkracht nog iets anders
erbij meegeeft.
Via MOO ( ieder kind weet hoe ze hier moeten inloggen): Staal spelling en woordenschat,
Rekentuin, Taalzee, Words &Birds, Rekenmuurtje. De leerkrachten kunnen dan ook zien hoe lang en
hoe er gewerkt is met deze oefenprogramma’s. Dit is voor ons handig i.v.m. eventuele hiaten en het
opgeven van extra oefeningen bij moeilijke onderdelen, e.d.
Voor een paar dagen worden geen devices uitgeleend. Mocht een kind langer in quarantaine
moeten, dan wordt dit, indien nodig, wel gedaan. Het is gebleken dat steeds meer kinderen/ouders
thuis een device hebben waar MOO op werkt. Dat kan zelfs via de telefoon. Materiaal dat u op kunt
halen, wat dat is kan besproken worden met de leerkracht (werkboeken e.d.), liggen vanaf 11 uur
klaar. U kunt de werkboeken ophalen bij de leerkracht van uw kind. Wilt u dan bij de betreffende klas
even op het raam tikken? Het werk wordt u dan overhandigd zonder dat u de school in hoeft.

Vierjarigen
Heeft u een kind dat voor de zomervakantie nog vier jaar wordt of kent u nog iemand die voor de
zomervakantie vier jaar wordt, dan is het fijn als deze kinderen al opgegeven worden voor school.
Een intakegesprek is ook in deze tijd te organiseren, zodat u en uw kind alvast een beetje kennis kan
maken met onze school.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren

tot 12.00 uur op donderdag 18 maart 2021

