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Vooraf

testuitslag of door quarantaine binnen het gezin.

Terugblik op Pasen:

Soms één dag, soms 5 of 10 dagen. Deze kinderen

Jezus leeft! Nu is de dood,

zijn niet echt ziek, maar mogen ook niet naar school.

Mij de toegang tot het leven.

We hebben over thuiswerk het volgende met elkaar

Troost en kracht in stervensnood

afgesproken:

Zal de Levende mij geven.

- Als een leerling in staat is om thuis schoolwerk te

Als ik stil Hem toevertrouw:

maken, dan sturen we voor 9.30 uur per mail de

‘Gij zijt al waar ik op bouw!’

belangrijkste vakken voor het thuiswerk door.
Kinderen kunnen dan thuis inloggen en hun werk

Teamnieuws

maken.

In het formatieplaatje van onze school ontstonden

- Is een leerling echt ziek, dan hoeft er geen

twee vacatures op school. Dit doordat we volgend

thuiswerk gemaakt te worden.

jaar een extra groep kunnen starten en omdat een

- We vragen u om een evt. absentie vóór 8.00 uur ’s

collega met pensioen hoopt te gaan. Dankbaar zijn

morgens door te geven. Bij voorkeur via het

we dat we kunnen melden dat op onze advertenties

ziekmeldformulier op de site. Als een

diverse reacties zijn binnengekomen. Inmiddels heeft

absentiemelding pas na 8.00 uur ’s morgens wordt

het bestuur drie nieuwe collega’s kunnen benoemen

doorgegeven, dan kunnen we pas het thuiswerk

voor onze school.

doorgeven voor de daaropvolgende dag.

Het is bijzonder dat we in deze tijd in één keer onze

- Voor leerlingen van groep 3 geldt: als een leerling

vacatures konden invullen. We mogen hierin ook de

langer dan 2 dagen niet op school kan komen, dan

zorgende hand van onze God zien!

zorgen we voor een pakketje thuiswerk wat
meegegeven wordt.

Zoals u verder wellicht ook via de media hebt

- Voor de kleuters: via het padletbord zullen de

vernomen, krijgen alle scholen extra budget vanuit

leerkrachten zorgen dat er altijd activiteiten op te

het Rijk om leerachterstanden aan te pakken. Het

vinden zijn die de kleuters thuis kunnen doen.

gaat dan om achterstanden die zijn opgelopen als
gevolg van het afgelopen jaar door corona en de

In april…

schoolsluitingen. Het is mooi dat we deze extra

Op vrijdag 23 april staan de Koningsspelen op het

bijdrage ontvangen, en we gaan dan ook een goed

programma. Dit keer een met aangepast programma,

plan maken om deze middelen effectief en duurzaam

dat in de klas uitgevoerd kan worden. Het

in te kunnen zetten.

beweegteam, dat ook op donderdag de gymlessen

Deze maand gebruiken we om als team om een

verzorgd, heeft e.e.a. in voorbereiding.

goede analyse te maken en een plan van aanpak. Dit

Het Wilhelmus zingen we dit keer in de klas….

plan wordt dan besproken de MR en het bestuur. In

De gewone schooltijden gelden voor deze dag.

één van de volgende nieuwsbrieven hopen we u daar
ook verder over te informeren.

Tot slot
De meivakantie begint op maandag 26 april. Op 10

Thuiswerk

mei hopen we alle leerlingen weer te zien!

Het gebeurt regelmatig dat één of meerdere
kinderen van een gezin of klas thuis moeten blijven.

Namens de collega’s een hartelijke groet,

Dit kan zijn door verkoudheid, in afwachting van een

J. Teeuw
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Gr.3-5 Ps. 108 vers 1b
Gr.6-8 Ps. 85 vers 3

Koningsspelen
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Moederdag
Gr.3-5 Ps. 110 vers 1
Gr.6-8 Ps. 47 vers 3
Luizencontrole
Instroom nieuwe leerlingen
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Gr.1-2 Ps. 81 vers 12
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Gr.6-8 Ps. 115 vers 3
Instroom nieuwe leerlingen
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