32. Nieuwsbrief 1 april 2022
Data van belang
5 april
: sponsorloop
8 april
: studiedag; alle leerlingen vrij
15 april
: Goede Vrijdag; alle leerlingen vrij
18 april
: 2e Paasdag; alle leerlingen vrij
20 april
: kennismaken nieuwe leerlingen
22 april
: 15.05u start meivakantie
9 mei
: 8.40u weer naar school

Vervangingen
Juf Marjolein Vorspaget is vanaf deze week 3 dagen in groep 5b, maandag,
woensdag en donderdag. Dat geldt ook voor de week erop en de laatste week
voor de vakantie is ze er op woensdag, donderdag en vrijdag.
Na de meivakantie is ze dan alleen op de dinsdagen niet op school. Meneer Thom
blijft op de dinsdagen de groep doen. Afgelopen weken is dit langzaam
opgebouwd door juf Marjolein en afgebouwd door meneer Thom.
Maandag
Meneer Joep is in groep 6a; juf Crissy heeft verlof.
Meneer Thom is samen met juf Hanneke in groep 5a.
Juf Marjolein Vorspaget is in groep 5b.
Dinsdag
Meneer Joep is in de middag in groep 7b; juf Kyra werkt voor de groep.
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène is vrij.
Woensdag
Meneer Joep is in groep 8b; juf Joyce werkt voor haar groep.
Juf Sandra in groep 8c; meneer Eugène is weg voor ICT.
Juf Yvonne is in groep 5a; juf Hanneke werkt voor haar groep.
Juf Quincy werkt aan extra ondersteuning.
Donderdag
Juf Eefje is in de middag in groep 7c i.v.m. de domeinmiddag.
Juf Whitney is in groep 6c; meneer Bas werkt voor ICT.
Juf Quincy werkt aan extra ondersteuning.
Meneer Thom is in groep 5a; juf Marjolein heeft verlof.
Corona
In de bijlage voor jullie een brief van het bestuur over hoe we in de toekomst
omgaan met besmettingen met corona. Als iemand klachten heeft blijft het
afnemen van een thuistest belangrijk om te weten wat je moet doen. Als u deze
nodig heeft schrijf het in de agenda dan kunnen we uw kind ze meegeven.
Studiedag vrijdag 8 april
De kinderen zijn vrij die dag en wij werken op onze studiedag weer aan
doorontwikkeling van ons onderwijs. We starten met het rekenonderwijs; de
basisvaardigheden en de inzet van de PARWO materialen. Tevens gaan we met
woordenschatonderwijs aan de slag: hoe kunnen we de woorden consolideren
(zorgen dat de kinderen ze ook kunnen onthouden en zelf gebruiken). Als 3e
nemen we de groeidocumenten onder de loep. De kinderen brengen ze mee als
ze bij ons op school komen, wij werken erin en ze gaan weer mee als de
kinderen van school naar een andere school gaan (denk aan VO-scholen).
Daarna gaan we in ons leerteam weer verder om de kwaliteit van onze school te
verbeteren.

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen een stukje komkommer, een wortel en een
peer.
Grote rekendag 30 maart
Wat hebben de kinderen genoten van deze manier van werken. Helemaal anders
en toch onderwijs krijgen en ontwikkelen. Er zijn heel wat architecten aan de
slag geweest om zaken te ontwerpen. Daarna werden de werken ook gebouwd.
Heel mooi om te zien en de fijne sfeer te proeven.
Gastles Dierenpark Amersfoort
Meneer Marjo was de hele dag bij ons op school. Hij kwam met een mooie bus
van het dierenpark onze kant op. Hij had van alles meegebracht om te laten
zien. In de aula hebben de kinderen naar hem geluisterd. Wat kan hij mooi
vertellen over zijn grote passie: de olifanten. Hij reist de hele wereld over om te
zorgen dat ze blijven voortbestaan.
1 april
Het was heel leuk om te zien hoe de kinderen de juf/meester voor de gek
hebben gehouden en andersom hoe de juf/meester de kinderen in de maling
heeft genomen. Er was iets met een kapot scherm van het digibord, een vogel
gevangen onder een emmer en een app om hoofdluis op te sporen. Gelukkig
konden we er smakelijk om lachen.
Sponsorloop
Komende dinsdagmiddag is het zover: de sponsorloop.
Vorige week heeft de informatie daarover al kunnen lezen. Waar was nou toch
dat loopschema dat in de brief werd genoemd. Nergens te vinden!!!
Deze week hebben we het wel toegevoegd. U kunt op het schema zien wanneer
uw kind moet lopen. We kijken het aan of het gaat lukken om het buiten te doen
of dat we echt naar binnen moeten. Beide schema’s zijn bijgevoegd in 1
document. Natuurlijk bent u van harte welkom om te komen kijken.
We zijn trots op alle kids want ze hebben weer enorm hun best gedaan om
sponsoren te vinden die hen wilden steunen. We zijn benieuwd wat het heeft
opgebracht. De opbrengst van de sponsorloop gaat dit jaar:
1/3 deel naar Giro 555
1/3 deel naar Plastic Soup Foundation
1/3 deel naar de Oudervereniging
We hopen dat alle doelen een mooi bedrag mogen ontvangen.
Natuurlijk wensen we alle kinderen heel veel succes komende dinsdag.
Ramadan
Afgelopen vrijdagavond/zaterdagochtend is de Ramadan gestart. Deze duurt tot
en met de avond van 1 mei als het Suikerfeest wordt gevierd. In deze periode
van vasten wordt er overdag niet gegeten en gedronken door de mensen die
moslim zijn. Zij tonen verbondenheid met arme en hongerige mensen elders op
de wereld. Het is een tijd van bezinning. Wilt u er meer over weten, kijk dan op
de volgende website: https://www.beleven.org/feest/ramadan
Goede week
Komende zondag 10 april start de goede week met Palmzondag, de afsluiting van
de vastentijd voor mensen die katholiek zijn. De week voorafgaand aan het feest
van Pasen, dat we daarna vieren. Wilt u hier meer over weten, kijken dan op
volgende website: https://www.beleven.org/feest/palmzondag
Volgende week volgt hierover meer informatie.

