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In deze medeklinker
 Pasen

Vanuit de directie

 Tevredenheidspeiling

Het is lente, alles loopt alweer uit en het is gelukkig wat vrolijker
weer aan het worden.
Goed om te zien dat alles gewoon doorgaat in de natuur, ook al
blijft het nog steeds allemaal lastig met corona.
Als wij berichten krijgen dat kinderen positief getest zijn (of familieleden) bellen we altijd met de GGD om de situatie te bespreken en om te beoordelen of een groep in quarantaine moet. Het
moment van klachten ontwikkelen en evt. aanwezigheid op
school spelen daarin een grote rol. We begrijpen dat u misschien
onrust ervaart, maar u kunt er echt op vertrouwen dat we dit serieus per individuele situatie bekijken.
De beslisboom is voor u van groot belang om evt. verspreiding
en quarantaine zo veel mogelijk te voorkomen.
Voorlopig lijkt het er op dat er nog niet veel versoepelingen komen dus…. We gaan het met elkaar vrolijk volhouden!

Voor nu wens ik u allen alvast
heel goede Paasdagen waarin
we samen de opstanding van
de Here Jezus uit de dood
vieren.

 Ouderbijdrage 20/21
 Op tijd bij de gymles

 Vanuit de MR
 Een problem en dan???
 In balans met An en Co
 Ouder zijn in tijden van corona
 Bijdrage gr 1A,B,C en 2E.
2D komt de volgende keer!

 26 maart: rapporten mee
(gr 3-8)
 26 maart : Enquete
schooltijden (gaan mee met
jongste kind)
 1 april: Paasviering school
 2-5 april : Paasvakantie

Pasen:
In de groepen besteden we natuurlijk op een gepaste manier
aandacht aan het Paasverhaal en de betekenis ervan voor ons.
Donderdag 1 april houdt iedere groep een eigen paasviering
waarbij we de lunch extra feestelijk maken. U mag, als u daar
prijs op stelt wat extra’s in de lunchbox doen op deze dag (bv
een gekookt ei). De kinderen krijgen ook nog iets lekkers vanuit
de OC.

 6 april: rapporten terug op
school
 20 april : GMR

 2 april: sluiting enquete
schooltijden
 23 april : koningsspelen
(kinderen om 12.30/12.45
uur vrij)il
 26 april : webinar ouders
19.00 uur (uitnodiging volgt)
 27 april : Koningsdag :
kinderen vrij
 30 april : medeklinker april
 3-16 mei : meivakantie

Verjaardagen april

1 Kristie Houwer 6A
1 Jan-Kees de Winter 4B
3 Evie de Mol 8B
4 Nina van der Plas 3B
6 Eva Guijt 2E
7 Tessa Krijgsman 2E
11 Linn van Beelen 8A
11 Kayleigh Heemskerk 5A
15 Duuk Pronk 4A
16 Ilse Koree 7B
16 Sophia Schoneveld 8B
17 Sander Guijt 8B
18 Bjarn Krommendijk 6B
19 Leontien van Duyn 6A
19 Febe van der Plas 5B
20 Lova Griffioen 1C
20 Lize Schaap 7B
21 Rosalie van Duijvenboden 8B
21 Mees van Kruistum 8B
21 Gerlinde Kuyt 6A
22 Stijn Kuyt 5A
23 Lex Koree 3B
23 Fientje Veerman 7B
24 Levi Schaap 8B
26 Willem Herbert 1A
27 Beau van der Bent 6A
27 Fay van der Bent 6A
27 Mila van der Plas 2E
28 Mathijs Verdoes 8B
29 Marc Dijkdrent 5B
29 Liv Haasnoot 7A
Denkt u nog aan de tevredenheidspeiling.
Er hebben nu 147 gezinnen ingevuld. We
willen naar de 300!!!
https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/
on-

Ouderbijdrage 20/21
Vorige week heeft u , via schoolkassa, een uitnodiging gekregen
om de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog te betalen. Een gemakkelijke manier voor u om te betalen, voor de OC gemakkelijk
om meteen inzichtelijk te hebben hoe de financiële situatie is.
U wordt, vanuit schoolkassa , automatisch herinnert aan betaling.
Contant betalen is nu helaas niet meer mogelijk.
Nog wel kunt u kiezen om in termijnen te betalen.
Op tijd bij de gymles
We zijn heel erg blij dat we weer mogen gymen in het gymlokaal
en dat we nu voor de groepen 3-8 twee maal per weer gym hebben van de vakleerkracht.
Graag vragen we uw aandacht voor het volgende:
Wilt u er, op de dag dat uw kind begint met de gymles, extra alert
op zijn dat uw kind op tijd op school is.
Alle groepen die als eerste gym hebben starten normaal ook om
08.30 uur met de lessen in de klas.
Alleen op de gymdag is dat dan dus in het gymlokaal.
Het gymrooster staat op de vernieuwde website.
Omdat de deur om 08.30 uur dicht gaat en de juf dan met haar les
is gestart, kan de deur niet meer worden open gedaan voor laatkomers. Afspraak is dat uw kind dan naar de eigen groep gaat waar
de leerkracht de opvang regelt. Zijn er redenen waarom uw kind
niet op tijd kan zijn dan kunt u dit het best met de eigen leerkracht
kortsluiten zodat die evt. in de gymzaal aanwezig kan zijn om de
deur te openen.

Vanuit de MR
Op 26 maart vindt u in het rapport van uw jongste kind (groep 3 t/m 7) of in een envelop
(groep 1 en 2) een stemformulier om uw voorkeur voor de
schooltijden van schooljaar 2021-2022 en de jaren daarna
aan te geven. We verwachten een hoge respons, zodat er
een door de meerderheid gedragen besluit kan worden genomen.
Heeft u iets te melden of een vraag, mail ons;
mr.opleidingsschool@prohles.nl

Een probleem en dan???

Groep 1B

Jaycen van der Zwet,
Danne Mens,
Lucas van der Bent,
Milou Flaton,

Geboren:
Job Guijt heeft een zusje
gekregen. Zij heet Julie
Anna Jacoba.

 Vrijdag 2 juli 2020 : extra
studiedag team!!! (Alle
kinderen zijn dan vrij)
 Graag vragen wij uw aandacht
om ook buiten het plein (bij
wegbrengen/ ophalen van de
kinderen) de 1,5 m te
respecteren.

De afgelopen weken merken we dat u niet altijd weet bij wie u terecht kunt met vragen over situaties waar u of uw kind zich niet
prettig bij voelt.
We weten dat er allerlei whatssapp groepen in verschillende klassen zijn waarin veel wordt besproken.
Deze whattsapp groepen zijn een communicatiemiddel buiten de
school om. Zaken die daar gedeeld worden komen dan ook niet
vanuit school en zijn daar ook veelal niet bekend.
Verzoek is dan ook om, als u een situatie wilt bespreken, dat direct met de leerkracht op te pakken.
We willen natuurlijk uiteindelijk naar de situatie toe waarin kinderen zelf meteen bij de leerkracht aangeven als er iets is waar
ze moeite mee hebben. Dan kunnen we direct met de betreffende
kinderen in gesprek.
Dit heeft namelijk veel meer effect dan dat er dagen overheen
gaan. Dan kunnen we er al vaak niet meer goed op inspelen omdat er al weer heel veel andere dingen spelen.
Leerkrachten maken altijd de afweging om ouders op de hoogte
te brengen. Natuurlijk kan het dan ook voorkomen dat er in uw
ogen een verkeerde afweging wordt gemaakt.
Ook daarover kunt u direct met de leerkracht in gesprek.
Die kan aangeven waarom de overweging is gemaakt zoals die
gemaakt is. Er kan dan ook samen met u een goede afspraak
worden vastgelegd over het vervolg.
We willen tenslotte allemaal dat uw kind het goed heeft op school.
De tijd is te mooi, daar moet je volop van kunnen genieten.
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Wat een mooi cadeau !!
Op woensdag 3 maart was het dan zover.
Onze twee nieuwe zand-/modderkeukens werden, door Erik Hazenoot directeur van het
Vakcollege Rijnmond, onthuld samen met zijn dochter Josephine.
Erik heeft ervoor gezorgd dat we nieuwe modderkeukens kregen, want de oude keukens
waren gehavend en kapot.

De kinderen mochten gelijk op het plein met de keukens spelen.
De potten en pannen kwamen tevoorschijn en het zand om taartjes te maken.
Erik super bedankt voor deze mooie gift
de kinderen zijn er heel blij mee.
Groeten de kinderen van groep 1a
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Groep 1b

Wij hebben hard
gewerkt over het
thema:
Het tuincentrum

We weten nu
bijna alles over
zaadjes en
plantjes en hoe
alles groeit.
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In groep 2e zijn we aan het werk
over thema kunst. We maken
bekende kunstwerken na, leren
nieuwe woorden en gaan aan de
slag met nieuwe teken– en
verftechnieken.
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Jippie!!! Binnen ons thema
‘bloemenwinkel’ mochten wij
met bloemen aan de slag.
Wij zijn bloemen gaan ontleden en hebben gezien hoe
een bloem er eigenlijk precies uitziet! Waar zit het hart
en waar halen de bijen nectar? Ook hebben wij
geteld.

Het was een heerlijk
en leerzaam moment! Groetjes
groep 1C

