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Belangrijke data in mei
4-5 mei
kinderen vrij
8 mei
krachtgroep
11 mei
OR
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schoolfoto’s

Joy en Luna uit groep 7
Puck uit groep 6
Mies uit groep 1-2
Stijn uit groep 5 Julian uit groep 6
Jordi uit groep 8

Suus uit groep 3

Fleur uit groep 8
Saar uit groep 5
Janne uit groep 5
Milan en Noah uit groep 7

Madelief uit groep 5

15 mei
21-22 mei
25 mei
29 mei

leerlingenraad
Hemelvaart kinderen vrij
start Cito-weken
viering groep 7

WIJ MISSEN JULLIE

Lieve kinderen en ouders, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen:

WIJ MISSEN JULLIE!!!
De school is de school niet meer zonder jullie. Geen gelach, geen geklets, geen
voetstappen in de gangen. Eerst dachten we nog dat het voor een paar weken was,
maar nu weten we dat het echt nog langer gaat duren. We proberen zoveel mogelijk
contact te leggen, via Parro, met Teams, door filmpjes te maken met instructies, maar
dat weegt niet op tegen jullie echt zien.
We zien hoe hard jullie thuis je best doen om toch je werk te maken. We weten ook
dat het niet altijd meevalt. Je kunt niet even iets vragen of even tegen de juf of
meester mopperen.
En we kunnen alleen maar bedenken hoe erg jullie je vriendjes en vriendinnetjes
missen.
Wat zal het een feest zijn als de maatregelen niet meer nodig zijn en we weer naar
school kunnen.
Wij kunnen bijna niet wachten tot het zover is. Tot die tijd willen we jullie zoveel
mogelijk ondersteunen. Weet dat je op ons kunt rekenen.

NIEUWS WAAR JE BLIJ VAN WORDT
Gelukkig is er ook goed nieuws. Twee juffen van
onze school zijn in verwachting. Thijske en Stijn
verwachten hun eerste kindje. Lisa en Mike
verwachten hun tweede kindje. Ze weten al dat
dat een zusje voor Jadey wordt. Thijske en Lisa
beginnen het nieuwe schooljaar met
zwangerschapsverlof.
Als we meer weten over de vervanging hoort u
dat van ons.

MOOIE COMPLIMENTEN

GEZONDE SCHOOL
Wat een heerlijke, gezonde fruitspiesjes in groep
1-2!!

NIEUWS UIT DE OMGEVING

