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Belangrijke data:
● dinsdag/woensdag 20/21 april eindtoets groep 8
● vrijdag 23 april start meivakantie alle leerlingen 12.00 uur uit
● maandag 10 mei school begint weer alle leerlingen weer naar school
● donderdag 13 mei Hemelvaart alle leerlingen vrij
● vrijdag 14 mei Hemelvaartweekend alle leerlingen vrij

Belangrijk om te weten:
Corona
Er zijn op dit moment geen nieuwe aanvulling rondom Corona. Onderstaande stukje stond
ook in de Zilvermail van maart.
We blijven handen wassen en in groepen werken. Bij het buiten spelen heeft elke groep zijn eigen kant om
mee te spelen. Zo worden de groepen onderling niet gemixt en werken we in cohorten (bubbels).
Het blijft belangrijk om thuis te blijven bij klachten die horen bij COVID-19, zoals (neus)verkouden, keelpijn
en hoesten. Wilt u thuis goed afwegen of uw kind naar school mag komen? Mochten de klachten op school
ontstaan, dan bellen we u om uw zoon/dochter op te halen. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is, mag hij/zij
weer naar school komen. Uw kind mag ook naar school komen bij een afgenomen test met een negatieve
uitslag. Als de (milde) klachten langer dan een week aanhouden, mag het kind ook naar school. Dit gaat
altijd in overleg met Addy of Femke.

Vrijdag 23 april
De laatste vrijdag voor de meivakantie willen we gebruiken voor een gezellige afsluiting. In de
groepen maken we er een leuke ochtend van met wat lekkers van school. De gymlessen gaan
door, buiten op het basketbalveld.
Deze dag start de meivakantie om 12.00 uur. Op maandag 10 mei zien we alle kinderen weer op
school

Oudertevredenheidsonderzoek
Vorige week heeft uw kind een brief meegekregen voor het onderzoek van oudertevredenheid. Wij
hopen dat u deze vragenlijst wilt invullen. U helpt daar de school enorm mee. Samen met u
kunnen we kijken hoe we het onderwijs nog beter kunnen maken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Schoolreis
Op vrijdag 28 mei en vrijdag 4 juni staat het schoolreisje gepland. Met alle corona maatregelen is
het de vraag of dit door kan gaan. In de week van 10 mei, gelijk na de vakantie, ga ik de betrokken
instanties en parken bellen over de schoolreis. Zodra ik meer informatie heb, laat ik u dat weten.
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Lopen rond de school
Bij het wegbrengen en het ophalen van de kinderen is het drukker dan normaal buiten het hek doordat alle
ouders daar staan te wachten op hun kind. Rondom de school is het een voetgangersgebied. Ik wil een
oproep doen aan alle ouders en verzorgers om niet langs de schoolhekken te fietsen of op een scooter te
rijden. Zo kunnen alle kinderen veilig naar hun ouders lopen. Dit is ook met de kinderen besproken.

Leuk om te weten:

Dodenherdenking
Met groep 8 hebben we elk jaar een bijdrage aan de dodenherdenking op Goudenstein. Twee
kinderen lezen een gedicht voor en twee kinderen leggen een krans bij het monument van de
Tweede Wereldoorlog.
De herdenking vindt dit jaar online plaatst. De kinderen van groep 8 maken dit jaar een monument
uit klei en een gedicht voor op de site van 4 en 5 mei. Ook zullen er kinderen gevraagd worden
hun gedicht voor te lezen en deze digitaal op te sturen naar de site.
De site waarop de online herdenking te zien is: https://www.4en5meimaarssen.nl/

Foto’s van de paasviering:
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