26. Nieuwsbrief 18 februari 2022
Data van belang
25 februari
7 maart
14 maart
23 maart
31 maart

: start carnavalsvakantie om 15.05u
: kinderen weer naar school om 8.40u
: studiedag team; alle leerlingen vrij
: De grote rekendag
: gastles door Marjo Hoedemaker over Dierentuin
Amersfoort

Dank jullie wel
We willen alle ouders heel hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking. In
verband met de stormverwachting van vrijdag 14.00u hebben we de school
eerder moeten sluiten om 12.30u (dit i.v.m. busvervoer). Fijn dat iedereen zo
goed heeft meegedacht en meegewerkt om dit ook geregeld te krijgen.
We hopen dat de schade bij iedereen is meegevallen en zien de kinderen
maandag weer graag op school.
Vervangingen
Vorige week liep het toch net weer anders dan gepland. Wij hopen elke week dat
het klopt maar helaas lukt het niet altijd. We vragen daarvoor begrip.
Maandag
Meneer Joep werkt in de ochtend in groep 7b en in de middag in 6c.
Juf Kristel vervangt juf Hanneke van 8.45u-9.30u.
Juf Emily werkt in groep 3/4b.
Dinsdag
Juf Sandra is in groep 8c.
Juf Whitney is in de ochtend in groep 6a en in de middag vervangt juf Whitney in
6c.
Woensdag
Juf Yvonne is in groep 4/5c.
Juf Quincy werkt in groep 7c.
Meneer Joep werkt in groep 8b.
Juf Sandra werkt in groep 8d.
Donderdag
Juf Sanne werkt in groep 8a.
Juf Hulya werkt in groep 1/2.
Juf Whitney werkt in groep 6a.
Juf Quincy werkt in groep 8c.
Vrijdag
Juf Quincy werkt in groep 8a.
Juf Whitney werkt in groep 8b.
Juf Eefje werkt in groep 7c.
Inleveren rapporten
Helaas hebben we nog niet alle rapporthoesjes en kaften terug. Wilt u er deze
week voor zorgen dat ze mee terugkomen naar school zodat we ze een volgende
keer weer kunnen gebruiken.
Nationaal Jeugd Ontbijt (alleen in Oosterhout)
In de nieuwsbrief van vorige week hebben we jullie geïnformeerd over het
Nationaal Jeugd Ontbijt. Nu blijkt dat dit een initiatief is van de gemeente
Oosterhout voor de kinderen die wonen in Oosterhout. Zij bezorgen dus alleen in

Oosterhout een ontbijt. Mogelijk gaat in de toekomst ook een pilot draaien in de
andere gemeenten en dan zullen wij dit opnieuw onder de aandacht brengen bij
jullie.
Feest van Fenne (alleen in
gemeente Geertruidenberg)
Dit berichtje is echt alleen voor de
ouders van de leerlingen uit de
gemeente Geertruidenberg.
We hebben veel fietsen, steppen
en buitenspeelgoed, die we graag
een goed plaatsje willen geven.
Op zaterdag 9 april vindt de
voorjaarseditie plaats.
Bij interesse kunt u contact
opnemen via facebook:
@HetFeestVanFenne of via de
mail:
hetfeestvanfenne@hotmail.com
Corona en de besmettingen
De kinderen van de groepen 6-7-8 krijgen met regelmaat zelftesten mee naar
huis om zichzelf 2 maal per week preventief te testen. Indien noodzakelijk
(bijvoorbeeld bij een besmetting in het gezin) mag uw kind er tijdelijk meer
meenemen. De zelftesten zijn echter wel bedoeld voor eigen gebruik t.b.v. de
leerling.
Zit uw kind in een andere groep en wilt u gebruik maken van de zelftesten, neem
dan contact op met school.
Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen een sinaasappel, een peer en een appel.
100 ballen zijn verdiend
De beloning voor de 100 ballen is verdiend. We mogen film gaan kijken en zullen
dit zeker een keer doen als het past binnen het programma van de groep.
Mogelijk zelfs al deze week.
Carnaval
Afgelopen week hebben jullie de brief gekregen voor carnaval. We verwachten
vrijdag af te kunnen sluiten met een fijne viering op school binnen de geldende
maatregelen. Iedereen mag verkleed naar school komen en we maken er samen
een gezellige dag van. Daarna gaan we genieten van een welverdiende vakantie.
We zien de kinderen dan op 7 maart om 8.40u weer op school.

