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MEIVAKANTIE!
Morgen sluiten we, in ieder geval voorlopig, een
hele bijzondere periode af. U heeft uw kind thuis
begeleid met het werk van school.
We zijn blij met de inzet waarmee u uw kind
thuisonderwijs heeft gegeven. De school heeft
geprobeerd door instructiefilmpjes, contactmomenten telefonisch, via schoudercom of
classroom de kinderen en u daarbij zo goed
mogelijk te helpen. Nu gunnen we u en uw
kinderen graag een wat rustigere periode, waarin
vooral tijd is voor ontspanning. Daarom liggen er
voor alle kinderen vakantie pakketjes klaar. Deze bestaan uit een cadeau van De Hoeksche School,
een kunstles tasje van CMK wat normaliter door de kunstbus geleverd wordt met toebehoren om
thuis mee te knutselen én een brief van meester Eric hoe een alternatieve koningsspelendag te
organiseren in uw eigen huis en tuin. De leerlingen van gr. 8 krijgen een extra cadeautje, namelijk
het Denkboek 4 en 5 mei over de bevrijding.
Graag zien we u of uw kind morgen tussen 8.30 en 14.00 uur (continurooster!) om de vakantie
pakketjes op te halen én alle boeken en het andere werk en materiaal in te leveren. We wensen
iedereen een fijne vakantie toe.
Het zou ontzettend fijn zijn als ik u in de vakantie kan berichten dat de kinderen op woensdag
6 mei weer naar school kunnen komen. Op 21 april a.s. hopen we daar duidelijkheid over te
krijgen van de overheid. Blijft u Schoudercom dus in de gaten houden in de vakantie aub.

NIEUWBOUW
Wat gelukkig nog steeds ‘gewoon’ doorgaat is
het werk aan de nieuwbouw. Afgelopen week is
de steiger weggehaald. Ons prachtige gebouw
komt er steeds fraaier uit te zien. Het bijzondere
dak is aangelegd, zoals u wellicht ook heeft
gelezen in ‘t Kompas en/of het AD Hoeksche
Waard. Volgende week zullen de kozijnen van
de openslaande deuren geplaatst worden. Dan
zijn de contouren van de buitenkant klaar en kan
men zich vol storten op het afwerken aan de
binnenkant. De eerste tegelwanden in de
toiletruimten zijn ook al zichtbaar.
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TEAMVERGADERING IN CORONATIJD
Wij, onderwijsgevenden, werken in een vitaal beroep. Daarbij houden we ons aan de richtlijnen die
de overheid heeft bepaald. We hoeven niet op school aanwezig te zijn om ons werk te kunnen
uitvoeren. We verzorgen met enkele collega's noodopvang en houden daarbij afstand. Ook
vergaderen doen we regelmatig, maar wel op afstand en dat ziet er dan zo uit:

BOUW!DIPLOMA
Via deze nieuwsbrief feliciteren we van harte Carlijn uit gr. ¾
met haar Bouw! diploma. Wat super dat Carlijn zo hard heeft
gewerkt thuis om dit te kunnen behalen en juf Suzanne deze
toets op afstand heeft kunnen afnemen. Normaliter staat er dan
een foto van de leerling met het diploma in handen in deze
nieuwsbrief, dat lukt nu niet. Maar Carlijn, hij ligt voor je klaar bij
je pakketje!!

AGENDA
Vr.17 april 8.30 tot 14.00 uur Alle materialen inleveren.
Za. 18 april t/m dinsdag 5 mei Meivakantie.

BIJLAGEN:
Informatie van de bibliotheek, muzieklestips, beweeglestips, de
brief van meester Eric over de thuis koningsspelen en nog veel
meer. Veel plezier met alle leuke dingen die er voor u en uw
kinderen bij zit.

