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SPEELPLEIN NIEUWBOUW
Nu de bouw vordert zijn we als
team, samen met de kinderen, aan
het bedenken hoe de buitenruimte
van het nieuwe gebouw eruit moet
komen te zien. Om te weten wat
voor de kinderen belangrijk is, heeft
juf Anja de leerlingenraad gevraagd
een lijstje samen te stellen van wat
zij graag terug willen zien in het
ontwerp. Zij willen graag: meer
natuur, een klimrek, een pipo
caravan + inhoud, een pingpongtafel, nieuwe fietsjes, bokjes om
bokje te springen, een rekenrek, een
iglo klimrek,een pannakooi, 3
schommels, een zandbak, een
klimwand, een wip, een glijbaan en
een hinkelpad. Deze inbreng
hebben we meegenomen naar de ontwerptafel en er ligt een mooi voorlopig concept ontwerp.
Hierbij is het uitgangspunt een plein met natuurlijke elementen. Bijvoorbeeld zoals op bijgevoegde
afbeelding te zien<3. Nu maar eens gaan informeren wat het kost………… Wordt vervolgd!

AFVALREDDERS
Deze week was er weer een overleg met de afvalredders van onze school. Om afvalvrije school te
worden moeten we het afval verminderen. Om die vermindering vast te stellen, te controleren en/of
te stimuleren moeten we meten hoeveel afval we wekelijks hebben. De afvalredders gaan dat elke
week op maandagmiddag, voordat de container geleegd wordt, meten. Het overzicht van de meting
hangt in het halletje bij de entree, zodat iedereen kan volgen wat de status van ons restafval is. Voor
de meivakantie maken we de staat op en trekken we conclusies voor de vervolgaanpak. Zet hem op
afvalredders, Wies, Olivier, Lucas, Lars, Ruby, Evi, Aiden, Vienna en Elin!!

LUIZENCONTROLE
Op woensdagochtend in de 2e week na een vakantie houden we luizencontrole. Hoe meer ouders
aansluiten om half 9 hoe sneller alle kinderen gecontroleerd zijn. Mocht u woensdag 11 mrt. a.s. ook
kunnen, dan zien wij u graag. Mochten de reguliere luizencontrole ouders geen vraag via de app
hebben ontvangen, dan roepen we bij deze op toch naar school te komen om te ondersteunen in de
controle. Hartelijk dank voor uw deelname, zo houden we de school hoofdluisvrij.
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BHV
Onze 3 BHV ers moesten afgelopen woensdag
weer op herhaling. Helaas kon juf Marjolein er
niet bij zijn, maar juf Astrid en juf Jacqueline
hebben hun beste beentje voorgezet. De
stabiele zijligging en reanimatie stonden op het
programma. De dames zijn weer gecertificeerd.

CORONAVIRUS
Om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen nemen we de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht:
● De leerlingen wassen regelmatig handen
en drogen met papieren handdoekjes.
● Hoesten en niezen doen we allemaal in
de binnenkant van de elleboog.
● We gebruiken zoveel mogelijk papieren
zakdoekjes.
Het helpt de kinderen als u thuis deze
maatregelen ook in acht neemt. Zo wordt het
gemakkelijker een ‘gewoonte’.

GAAV Naschools Aanbod
Het was weer ‘gaav’ afgelopen woensdagmiddag bij het ‘proefjes
doen’. Woensdag 11 maart a.s is voorlopig de laatste keer van dit
blok naschools aanbod. We zijn in gesprek over een vervolg. Uw
zoon/dochter kan nog aansluiten op wo. mid. a.s. van 13.30 tot
14.30 uur. Opgave via gaav@ko-dehoekscheschool.nl

AGENDA
Ma. 9 mrt. 15.15 uur Start typelessen, aansluiten kan nog!
Wo. 11 mrt. Meespeelochtend in gr. 1/2 voor alle geïnteresseerden
in Maasdam, zie de bijlage.
Do. 2 apr. Cafe GEZIeN, thema Sexualiteit, zie folder in de bijlage.
Di. 19 mei. Schoolfotograaf.
UITSMIJTER
Een uitspraak van een leerling (uit de leerlingen tevredenheidslijst veiligheid): “Ik vind het leuk
alleen sommige werkjes niet maar het moet wel, daarom vind ik het wel heel erg leuk”.

