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Datum Activiteit 

10 april Goede Vrijdag; geen 
school/ online lessen 

13 april 2e Paasdag; geen school/ 
online lessen 

 
Inmiddels werken de kinderen al een tijdje 
thuis en geven de leerkrachten op afstand les. 
Het is nog steeds voor veel mensen niet te 
bevatten wat er gebeurt. De komende weken 
zal deze situatie in elk geval voor het 
onderwijs aanhouden. Tot de meivakantie 
werken kinderen en leerkrachten zo veel 
mogelijk vanuit uit huis. Toch willen we de 
“gewone” zaken weer oppakken. Vandaar een 
nieuwsbrief zoals u van ons bent gewend. 
 
In deze nieuwsbrief willen wij u als team 
nogmaals danken voor de betrokkenheid en 
inzet die u als ouder/ verzorger ook verleent. 
Uw steun motiveert ons om door te gaan waar 
we mee bezig zijn; het onderwijs elke dag 
weer proberen te verbeteren in deze nieuwe 
situatie.  
 
Planning 
Door deze tijd thuis komen ook veel 
activiteiten te vervallen. Meester&juffen-dag 
bv. Maar ook de Koningsspelen gaan niet 
door. De vraag blijft natuurlijk; wanneer gaan 
we weer naar school en wat kunnen we dan 
nog doen met elkaar.  
Na de meivakantie staat er een schoolproject 
“de bij” op de kalender. Dit is een project die 
wij als leerkrachten zelf in elkaar wilden zetten 
maar waar wij nu de gelegenheid niet voor 
zien. Deze komt dus ook te vervallen. 
En kan groep 7/8 nog wel op kamp? Hoe komt 
het met de musical? Dat zijn allemaal vragen 
die ons ook bezig houden. Wij zijn druk bezig 
in overleg met allerlei partijen met wie we 
samen deze activiteiten zouden organiseren. 
Zodra we meer weten laten we het de 
betreffende groepen zo snel mogelijk weten! 
 
Paaseieren zoeken: 
Juf Silvia heeft het leuke idee bedacht om de 
kinderen van groep 3/4 eieren te laten 
kleuren, deze heeft zij overal in school op de 

ramen gehangen. Nou, wel een beetje 

verstopt soms       
De kinderen kunnen met Pasen een rondje 
rond de school lopen en tellen hoeveel grote 
en hoeveel kleine paaseieren er hangen. 
Hierover komt ook nog een berichtje op Social 
Schools. Super leuk!  
 
Online bieb: 
De thuis-bieb van de bibliotheek is open. 
Een app vol met ebooks die je kan lezen, ook 
als je niet lid bent van de bibliotheek. De app 
is al beschikbaar in de App-store voor Apple. 
De app voor Google Play volgt binnenkort. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/e-

books/thuisbieb.html 
 
Verjaardagen: 
Dinsdag 14 april is Benita uit groep 6 jarig. 
Alvast een hele fijne dag. En doe ook haar in 
deze gekke tijd, waarin er geen bezoek mag 
komen, een kaartje door de bus of bel haar 
even op. 
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