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MAATREGELEN i.v.m. het CORONAVIRUS
In de brief die u gisteren heeft ontvangen via Schoudercom, heeft u de maatregelen kunnen lezen die van
toepassing zijn in heel Nederland en daarmee ook op onze school ivm het coronavirus.
Het is fijn dat u zich hieraan houdt. We nodigen u van harte uit om bij twijfel de school te bellen voor advies.
Samen weten we meer.
Op onze school is het gebruikelijk dat de kinderen in groep 1/2 in de klas worden gebracht. We vragen u hier
verantwoordelijk mee om te gaan. Mocht u zelf klachten hebben, wilt u uw kind dan met een andere ouder of
leerkracht mee laten lopen naar binnen.
Uiteraard blijven we uiterst zorgvuldig op de hygiëne:
● Regelmatig de handen wassen
● Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
● Gebruiken van papieren zakdoekjes
● Geen handen schudden
De richtlijn van de overheid om geen handen te schudden hanteren de leerkrachten tegenover ouders en
kinderen. We nemen de kinderen in deze gedachten mee, maar het blijven wel kinderen, die in hun spel
logischerwijs contact hebben. Dat contact willen we niet verbieden.
Helaas zijn er wel activiteiten die we moeten schrappen, dat zijn:
● De open dag op 20 maart a.s. gaat niet door, wellicht later in het schooljaar.
● Het schoolvoetbal voor groep 7/8 en 5/6 gaat niet door. Als er op 1 april a.s. weer gevoetbald mag
worden, dan wordt gestart met groep 7/8. Op 15 april wordt dan groep 5/6 afgehandeld.
● Bank voor de klas voor groep 6, 7 en 8 gaat voorlopig niet door
Ondanks sluiting van de gym- en zwemaccommodaties van Bres gaat het bewegings- en zwemonderwijs voor
scholen gewoon door. We volgen hierin het advies van de gemeente en RIVM. mocht dit wijzigen dan
informeer ik u meteen.
Op de website van de GGD en de website van het RIVM staat de meest
actuele informatie over het coronavirus. Het RIVM heeft ook een
speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 030-2749111.
Houd u ook alstublieft Schoudercom goed in de gaten, zodat ik alle
ouders meteen kan bereiken indien zich ingrijpende veranderingen in de
maatregelen voordoen.

KIJKKUNST gr. 7 en 8
Op di. 10 mrt. j.l. hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een
voorstelling bezocht in het kader van KIJKKunst. Het was een
theatervoorstelling in De 3 lelies in Puttershoek met als titel
Koning Lear.
Als voorbereiding hierop hebben de leerkrachten enige ‘Kunst
Lessen’ gegeven ter voorbereiding. Zowel de kinderen als de
leerkrachten waren enthousiast. We vinden het belangrijk
kinderen ook op deze manier met kunst en cultuur in aanraking te
brengen. Zo kunnen zij zich breed ontwikkelen.
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PROEFLESSEN Pre VMBO
Renzo, Amy, Maxim, John en Wies hebben een
certificaat gekregen voor het volgen van pre VMBO
lessen op het Actief College. Goed gedaan en van
harte gefeliciteerd! Door artikelen in verschillende
bladen hebben we kunnen zien en lezen dat ze goed
met de motor van een auto overweg kunnen.

MEESPEELOCHTEND
De meespeelochtend is bezocht door 5 peuters met
hun vader of moeder. Ze genoten van het voorlezen
van juf Wil, de boekenjuf. Maar soms was het ook wel
heel spannend. Gezellig met de kleuters eten en drinken ging vanzelf. Er werden ook al tekeningen
en plakwerkjes gemaakt door de peuters in de kleuterklas. Knap hoor. Tot gauw!

TECHNIEKLES
Deze week waren Adriaan en Adam aan de beurt om
onder leiding van opa Koos kennis te maken met een
techniek. De opdracht was een windmolen te maken
die met behulp van zonkracht, middels zonnepanelen,
kan draaien als er geen wind is. Supergeconcentreerd
lukte het de jongens uit groep 6 om dit voor elkaar te
krijgen.

BEZOEK INGE DE BRUIJN
Afgelopen week hadden we een Bekende
Nederlander op bezoek in groep 6. Dat
was veelvoudig Olympisch Kampioene
Inge de Bruijn. Ze is de tante van Adam,
die zijn spreekbeurt hield over haar. Ze
had ook haar medailles meegebracht.
Iedereen mocht met haar op de foto mét
de medailles om. Wauw, dat was gaaf.
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HULP KONINGSDAG
Op 26 april a.s. worden er nog ouders gezocht die willen helpen met het knutselen aan de
knutseltafels. U kunt zich opgeven bij Mireille Mieremet van Duyvesteyn via tel.nr. 06-45158384.

AGENDA
Di.mid.17 mrt. Verkeerskunsten groep 1/2 op het plein. De kinderen oefenen oversteken, parcours
lopen, lopen en draaien met de fiets en fietskunsten. De kinderen mogen hiervoor hun eigen fiets
meenemen. Kinderen die dit niet willen of kunnen, mogen de fietsen van school gebruiken. De
fietsen mogen achter het speellokaal geparkeerd worden.
Vr. 20 mrt. De open dag gaat niet door.
Wo. 25 mrt. Grote rekendag met weer een super leuke opening waar alle kinderen uit groep 1 t/m 8
bij betrokken worden.
Do. 2 apr. Cafe GEZIeN, thema Sexualiteit, zie folder in de bijlage bij nieuwsbrief 21.
Do. 9 apr. Paasviering op school én continurooster, meer info volgt.
Di. 19 mei. Schoolfotograaf.
UITSMIJTER
Een uitspraak van een leerling (uit de leerlingen tevredenheidslijst veiligheid): “Ik vind het een hele
leuke school en ik hoop dat er wel een beter schoolplein op de nieuwe school komt, want dit
schoolplein vind ik saai”.
En een trotse Luke met zijn tafeldiploma. Goed gedaan, Luke. Van
harte gefeliciteerd!!!

Hopelijk zien we elkaar gewoon aanstaande maandag weer!

