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 Beste ouder(s), 

 Het mooie weer is onze kant opgekomen! Heel fijn, we kunnen weer op 
 de terrassen lunchen en heerlijk buiten spelen. 
 De broedmachine is lekker warm en a.s. zondag en maandag 
 verwachten we de kuikens uit de eieren te zien  klimmen. 

 Hieronder enkele  data voor in de agenda: 
 dinsdag 5 april 8:30 - 9:30 uur koffieochtend met ouders. De directie zal ouders 
 informeren over de ontwikkelingen op de KCK die dit jaar gaande zijn. Alle ouders 
 zijn zeer welkom in de aula! 
 dinsdag 5 april hebben alle pedagogisch medewerkers van de opvang een studiedag, 
 KDV, HDO, VSO en BSO zijn dan gesloten. 
 woensdag 13 april is er een toneelvoorstelling “vooruit met de geit” voor de peuters 
 (HDO) en kleuters in de speelzaal op school onder schooltijd. 
 woensdag 18 mei 12:00 uur kijkdag voor ouders in de klas. Voor de groepen 4 t/m 8 
 zal op dat moment de afronding van een DaVinci-thema te zien zijn. 
 donderdag 2 juni Schoolreis gr. 1 t/m 7. 
 woensdag 15 t/m vrijdag 17 juni groep 8 op kamp. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Corona zelftesten 
 Gelukkig zijn de Corona-maatregelen op hun retour. Dat betekent dat het advies 
 van twee keer per week preventief testen voor groep 6, 7 en 8 nu eindigt. De 
 voorraad voor de komende week was al in school. Vandaag krijgt elke leerling van 
 groep 1 t/m 8 een zelftest mee naar huis. Deze hoeven dus niet meer preventief te 
 worden gebruikt. Wanneer uw kind verschijnselen vertoont, dan kunt u wel zelf 
 thuis testen. Heeft u meer testen nodig? Dan kan uw kind die van school meekrijgen. 

 *Bij een positieve uitslag van de (zelf-) test geldt nog wel 5 dagen isolatie voor degene die 
 positief test. 

 Spelen op het plein na schooltijd 
 Het wordt mooier weer en dus kan er weer lekker buiten gespeeld 
 worden. We zien een intensief gebruik van het plein na schooltijd. 
 En dat is heel gezellig. Na schooltijd is het plein ook een onderdeel 
 van de BSO-ruimte. Dat betekent dat de BSO-kinderen buiten 
 kunnen spelen. Om het mogelijk te laten zijn dat andere kinderen 
 ook op het plein kunnen spelen, is het belangrijk dat de regels 
 gevolgd worden, tot 18:30 uur. 

 De regels zijn: 
 ➢  geen eten en drinken mee het plein op nemen 
 ➢  niet fietsen op het plein 
 ➢  geen mobieltjes 
 ➢  materiaal van BSO is voor BSO-kinderen 
 ➢  schommel, voetbalveld e.t.c. moeten ook door BSO-kinderen gebruikt kunnen 

 worden 
 ➢  geen toegang tot het gebouw voor niet-BSO-kinderen, je kunt dus niet naar binnen 

 lopen voor water, wc e.t.c. 
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 Niet-BSO-kinderen die zich hier aan houden, kunnen gewoon mee spelen op het plein. 
 We hopen dat iedereen helpt dit zo te laten lopen, zodat er niet gehandhaafd hoeft te 
 worden waarbij kinderen van het plein moeten worden gestuurd. 

 ➢  We merken dat ook na 18:30 uur het plein intensief wordt gebruikt en dat is heel 
 goed! Zo kunnen veel kinderen fijn buiten spelen. 
 Kunt u daarbij zorgen dat het  plein wel opgeruimd  wordt? Neem na afloop a.u.b. alle 
 papieren, zakjes, peuken, blikjes e.t.c. mee naar huis of gooi het in de prullenbakken 
 op het plein. Het is niet fijn als de kinderen de volgende dag door het afval dat is 
 blijven liggen naar school moeten lopen. 

 Naschoolse activiteiten 
 ★  Vandaag is Mad Science van start gegaan, dit is 6 keer op de maandag. 
 ★  Na de meivakantie start een aanbod naschoolse activiteiten die worden 

 bekostigd vanuit NPO subsidie die door de gemeente is ontvangen. We hopen 
 hier in de volgende nieuwsbrief meer over te kunnen schrijven. 

 Uit de groepen 
 Voorjaar in groep 3A 

 Het thema ruimtevaart is afgesloten in de kleuterklassen, het 
 thema lente is vandaag gestart. 



 #Run for Usher - bericht van familie Joosse 


