11 maart 2021
Opschrijverke 18
Jaargang 34

Agenda:
17 maart: Open Dag gaat
niet door.
25 maart: Opschrijverke 19

LENTE IN ZICHT?!
Met het weer van vandaag lijkt de
lente weer even ver weg. Maar
wellicht veel belangrijker dan het
actuele weer is dit keer het vooruitzicht op een wat zonnigere toekomst in figuurlijke zin. Met
steeds meer gevaccineerden, sneltesten in aantocht en straks hopelijk wat hogere temperaturen lijken
de signalen op groen te staan om
onze vrijheid wat meer terug te
krijgen. Voorlopig blijft het nog
even balanceren tussen hoop en
vrees. Hoewel we in het vorige
Opschrijverke wensten dat we in
de maand maart weer eens een normale schoolperiode tegemoet konden zien, kregen we deze week
voor het eerst te maken met een
wat oplopend aantal ziekmeldingen en enkele klassen die in quarantaine moesten. Maar gelukkig is
de situatie goed onder controle.
Wel belangrijk dat we dus zeer
alert blijven. Wat dat betreft zijn
we blij met de grote verantwoordelijkheid die we ook bij ouders terugzien. Geen risico nemen bij
twijfel blijft dus het devies! Ook
nu de lente letterlijk en figuurlijk
steeds dichterbij lijkt te komen.

CITO-PERIODE
Alsof we nooit anders gedaan hebben, worden er in alle klassen op
dit moment weer verschillende
CITO- toetsen afgenomen. Zoals
eerder gezegd gaat het hier om een
meting die ons een beeld geeft hoe
we er na een hectisch jaar voor
staan. Het ouderportaal is nog op
slot, maar zal na de toetsperiode
weer opengaan.

SPEELVELD OP DE SCHOP
Zoals u heeft gemerkt wordt er
flink gewerkt in de omgeving van
onze school. Ook het veld achter de
speelplaats zal een flinke metamorfose ondergaan. Met deze rigoureuze aanpak zijn we uiteraard heel
blij, want verwoede pogingen om
van de zandvlakte weer een grasveld te maken, strandden de afgelopen jaren keer op keer. Wel is het
zo dat hierdoor onze buitenspeelruimte -die toch al werd beperkt
door het feit dat er niet teveel kinderen tegelijk buiten mogen spelen
– behoorlijk is afgenomen.
Gelukkig zijn er nogal wat “groene
locaties” rondom de school over.
Even improviseren, maar we krijgen er straks iets moois voor terug.

JEUGDVAKANTIEWERK
GOIRLE
Onze leerlingen hebben inmiddels
al een schrijven van het Jeugdvakantiewerk Goirle thuis gekregen.
Het JVW vindt plaats in de laatste
week van de schoolvakantie, dit
keer dus van maandag 30 augustus
t/m zaterdag 4 september? Je kunt
je inschrijven via de site.
www.jvwgoirle.nl. Bij de inschrijving kun je aangeven met wie je in
een groepje zou willen. De organisatie probeert daar zoveel mogelijk
rekening mee te houden. Het Jeugdvakantiewerk kost € 28,50 per deelnemend kind voor de hele JVWweek. Geef je je op na 31 mei dan
betaal je €45,00. Zorg dus dat je er
op tijd bij bent!
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OUDERS DIE OVERWEGEN HUN KIND VOLGEND JAAR NAAR ‘t
SCHRIJVERKE TE LATEN KOMEN, KUNNEN
EEN AFSPRAAK MAKEN VOOR EEN GESPREK EN EEN RONDLEIDING!!!
tel 013-5344455
DE OPEN DAG GAAT
NIET DOOR!

‘t SCHRIJVERKE
STEMLOKAAL
Op 17 maart is onze school aangewezen als stemlokaal voor de Tweede
Kamerverkiezingen. U begrijpt dat
dat strikte maatregelen vergt. Het
stemmen vindt plaats in de ruimte bij
de conciërges. Er wordt deze dag gewerkt met strakke looproutes, zodat
leerlingen en stemmers niet met elkaar in aanraking komen. U kunt alleen via de achterzijde naar binnen.

UPDATE
VOETBALTOERNOOIEN
Vanuit de organisatie kregen we te
horen dat het Henk Elands minipuptoernooi voor de groepen 1 t/m 4 wederom is afgelast. Het toernooi georganiseerd door GSBW- dat normaal gesproken in het najaar plaatsvindt, werd al een keer uitgesteld,
maar het staat nu vrijwel vast dat we
het deze jaargang een keertje over
zullen moeten slaan!
Of er dit jaar nog een plaatselijk voetbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8
aan gaat komen, is ook nog ongewis.
De KNVB heeft inmiddels al wel laten weten dit schooljaar af te zien van
regio- district- en landelijke finales.
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