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Meivakantie
De meivakantie is van maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei

Koningsspelen
Op 23 april is de dag van de Koningsspelen. We vieren het feest dit jaar anders dan andere
jaren. Iedere groep heeft een eigen programma in de middag.
De kinderen mogen oranje gekleed op school komen. De ouderraad zorgt die dag voor een
lekkernij en drinken. (Wilt u wel gewoon drinken meegeven voor de beide pauzes)

Doekoe scholenactie
Van maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert
@Coopsupermarkten samen met Unilever en Arla Foods de
Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van actieproducten
ontvang je speciale Doekoe munten, die je kunt doneren aan
onze school. Zo spaar jij mee voor leuke sport- en
spelmaterialen voor onze leerlingen.
In de afgelopen jaren hebben we diverse ballen,
springtouwen vanuit deze actie mogen ontvangen.

Rijksmuseum bezoek gaat helaas niet door
Volgens de schoolkalender zouden we 22 april het Rijksmuseum gaan bezoeken. Een leuk
uitje net na de eindtoets. Helaas kan ook dit niet doorgaan.

Schoolreisjes
Hoe het verder gaat dit schooljaar met de schoolreisjes zullen we moeten afwachten. Hopelijk
gaat het in juni allemaal wat beter en wordt er meer mogelijk. We houden u op de hoogte.

Groep 1 /2A: Zu Alfiquar
Groep 1 /2 B: Bineta, Amber
Groep 4 : Ahmad, Qais
Groep 6: Aisha, Saad

De vragenlijst voor ouders
De vragenlijst staat nog open tot 23 april. Veel ouders hebben de vragenlijst al ingevuld, maar
we hopen dat ook de ouders die er nog niet aan toe gekomen zijn, toch nog even de tijd nemen
om de vragenlijst in te vullen. Dank!

Zelftesten in het onderwijs
Misschien heeft u het al in de media gelezen: vanaf deze week krijgt het onderwijs de
beschikking over zelftesten. Deze zelftesten zijn voor medewerkers om snel te zien of iemand
besmet is met het coronavirus. Zo kunnen we hopelijk een (grotere) uitbraak op school
voorkomen of beperken. Het is dus alleen voor medewerkers.
Voor kinderen geldt: bij klachten thuisblijven en als u wilt testen dan testen bij de GGD.
Gebruik van PARRO
We maken als school al een tijdje gebruik van de schoolapp Parro. Met Parro kunnen wij
elkaar op de hoogte houden van zowel de leuke als ook de belangrijke schoolzaken en de
planning van oudergesprekken
De leerkracht is niet altijd direct bereikbaar. U krijgt dan te zien dat zijn/haar
stiltemodus aan staat. De leerkracht krijgt uw bericht dan achteraf. Een
reactie kan dus soms even op zich laten wachten.
Contact via Parro is bedoeld voor korte berichten. Voor alle overige zaken
blijven we gebruik maken van de oudergesprekken, mail en telefonisch
contact. Ziekmeldingen moeten telefonisch worden doorgegeven.

We wensen u alvast een fijne, zonnige Koningsdag en een fijne meivakantie.

