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WIST U DAT...?
… alle kinderen een GRATIS
MOEDERDAG-KNUTSELPAKKETJE
kunnen krijgen? Dit wordt aangeboden door kinderwerk van Rijnstad.
Stuur vóór 27 april een appje naar
Karien Knoester 06-11084785 of
Saskia Nout 06-11137297. U krijgt
dan bericht waar en wanneer de
pakketjes opgehaald kunnen worden.

VERJAARDAGEN
26 april: Hasan
28 april: Davut
29 april: Anissa & Hailey
6 mei: Benjamin
7 mei: Haffsa
17 mei: Samny
20 mei: Ahmed
21 mei: Trisha

... MEESTER IVO gymlessen heeft
gegeven door ook in te loggen met de
kinderen van de klas? En MEESTER
JASPER heeft op diezelfde manier
muzieklessen gegeven. Op die manier
konden we samen met de kinderen
méér doen dan taal, lezen en
rekenen. Mooi om te zien hoe
betrokken de kinderen waren!

... hoe belangrijk het is dat we
allemaal voldoende afstand
houden? Tussen volwassenen
moet altijd 1,5 METER AFSTAND
zijn; en tussen volwassenen en
kinderen ook. De 1,5 meter
afstand geldt niet voor kinderen
onderling, zij mogen samen
spelen zoals ze gewend waren.

BELANGRIJKE DATA
27 april - 8 mei: meivakantie
Maandag 11 mei: groep 1-8 vrij
Dinsdag 12 mei: ½ groep 1, groep 3-4-6-8
Donderdag 13 mei: ½ groep 1, groep 2-5-7
Vrijdag 14 mei: ½ groep 1, groep 3-4-6-8
Maandag 18 mei: ½ groep 1, groep 2-5-7
Dinsdag 19 mei: ½ groep 1, groep 3-4-6-8
Woensdag 20 mei-vrijdag 22 mei: groep 1-8 vrij

WEER NAAR SCHOOL
De basisscholen mogen weer open! Zes weken zijn de kinderen thuis
geweest - en daar komt nu twee weken vakantie bij. Wat fijn om jullie
daarna allemaal weer te zien.
De regering heeft besloten dat steeds de halve klas naar school mag.
Daar houden we ons aan. U heeft de indeling van de groepen ontvangen.
We gaan ervoor zorgen dat alles goed schoon is en ook schoon blijft. Er
zal iedere dag extra worden gepoetst. De kinderen zullen meerdere malen
per dag hun handen wassen. In iedere klas komt gel om handen te
desinfecteren. Hopelijk duurt het niet lang voordat alle kinderen weer alle
dagen naar school mogen...
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