8 april 2021
Opschrijverke 20
Jaargang 34

Agenda:
22 april: Verkeersexamen
Groep 7
23 april: Koningsspelen
29 april: Dasché herdenking
Emmastraat

22 april: Opschrijverke 21

LET OP!
Ziekmeldingen
graag
telefonisch
doorgeven
tussen
8.00u en 8.30u.

NOG EVEN
DOORBUBBELEN…
Tegenwoordig bevinden we ons in
allerlei bubbels: in het gezin, op de
sportclub, op het werk, maar zeker
ook op school. Kinderen en leerkrachten bubbelen er aardig op los.
Natuurlijk is de eigen groep een
eerste bubbel, maar ook clusters
van klassen vormen weer een bubbel. En de school zelf is tenslotte
één grote bubbel, de reden dat u als
ouders bij het halen en brengen
nog steeds niet naar binnen mag.
Er wordt dus wat afgebubbeld, dit
alles met het doel om
‘kruisbesmetting’ te voorkomen.
Gelukkig zien we de laatste tijd dat
hier en daar gereguleerd wat bubbels worden doorgeprikt. Zo zagen
we onlangs tijdens een interland
ineens weer 5000 mensen op een
tribune zitten, mochten kleine
groepen een café bezoeken en mogen er wellicht in mei weer 3500
muziekliefhebbers naar het songfestival. Alles natuurlijk nog wel
experimenteel en aan strikte voorwaarden gebonden. Maar als de
voortekenen niet bedriegen kunnen
er straks, met een toenemend aantal prikken in de arm, ook steeds
meer bubbels worden doorgeprikt.
Wellicht dat we dan binnenkort de
zo verlangde vrijheid weer terugvinden. Dan ontkurken we nog één
keer een goede fles kinderchampagne met flink veel bubbels, storten we het bubbelbad bij het grofvuil en zetten we de deuren weer
wagenwijd voor u open!!!

Zie ook Corona-update op pagina 3

VERKEERSEXAMEN
Het theoretisch verkeersexamen
voor de groepen 7 zal dit jaar op
22 april worden gehouden. Omdat
er geen leden van VVN de school
binnen mogen, zullen de eigen
leerkrachten het examen afnemen.
Veel succes allemaal!

DASCHÉ-HERDENKING
GROEPEN 7
Zoals u in het vorig Opschrijverke
al kon lezen, werd er onlangs een
echte nazaat van de Anne Frankboom bij onze school geplant.
(heeft u hem al bewonderd?)
Een passende opmaat voor de leerlingen uit groep 7 naar het
Daschéproject dat jaarlijks in deze
jaargroep wordt aangeboden. In dit
project staat de Joodse familie
Dasché centraal die op 28 augustus
1942 vanuit hun woonplaats Goirle
via Westerbork naar Auschwitz
werd getransporteerd en daar om
het leven kwam. Tijdens het project
maken de leerlingen kennis met het
gezin dat bestond uit vader Erich,
moeder Esther en de kinderen Valerie (11), Elisabeth (9) en Tobias (1).
Tot september 1941 bezochten de
meisjes de openbare lagere school
in Goirle. Na september 1941 kregen zij onderwijs bij hun voormalige leraar thuis. Kinderen die in deze tijd ook bij ons op school hadden
kunnen zitten. Daarom wordt elk
jaar voor hen onze schoolbel opnieuw geluid. De familie woonde
vroeger in de Akkerstraat (nu Emmastraat 35) waar niet alleen een
herinneringsplaquette hangt, maar
een aantal jaren geleden ook zgn.
struikelsteentjes zijn gelegd. Tijdens de plechtigheid lezen onze
leerlingen ook eigengemaakte gedichten voor en leggen bloemen.
Het Dasché-monument is al enige
jaren door ’t Schrijverke geadopteerd. Zo houden we de herinnering
levend aan een verhaal dat belangrijk is om elk jaar als levensles aan
onze jeugd door te geven! Ouders
en belangstellenden zijn uitgenodigd om deze herdenking die op
donderdagmiddag 29 april plaatsvindt bij te wonen. (denk wel aan
mondkapje afstand houden) Tijdens
de laatste herdenking is ook de burgemeester aanwezig. De tijden:
13.10 u-13.40 u Groep 7 Demi
13.45 u-14.15 u Groep 7 Sabine
14.20 u -14.50 u groep 7 Julie
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GROEP 8 OP KAMP
Hopelijk zal tegen het eind van het
schooljaar ook de kampbubbel van
groep 8 zijn doorgeprikt, zodat onze
schoolverlaters er weer een heerlijk
weekje tussenuit kunnen. Onder
(Corona-)voorbehoud worden natuurlijk de voorbereidingen al wel
opgestart. Wat dat betreft zijn we
weer op zoek naar een chauffeur met
bijbehorende vrachtwagen die de bagage van en naar het kampadres in
Eersel zou willen vervoeren. Dat zou
dan op maandag 21 juni en vrijdag
25 juni rond het middaguur moeten
gebeuren. ‘Voldoet u aan alle eisen’
en wilt u een steentje bijdragen?
Neem dan contact op met:
nick.vanvugt@edu-ley.nl

KONINGSSPELEN
Veel activiteiten zijn de afgelopen
tijd uit de agenda geschrapt, maar de
Koningsspelen 2021 gaan gewoon
door! En dat is maar goed ook, want
een dagje extra actief zijn kunnen we,
op een school waar de Beweegman
ons nauwlettend in de gaten houdt,
natuurlijk allemaal wel goed gebruiken. Op vrijdag 23 april is het zover.
Natuurlijk komen we die dag allemaal in het oranje naar school om te
genieten van een ontbijtje. Normaal
wordt dat ontbijt gesponsord door een
bekende supermarkt, maar dat is dit
keer even anders. Om toch gezellig
aan deze dag te kunnen beginnen,
vragen we jullie daarom om allemaal
zelf een (gezond!!!) ontbijt en wat
drinken mee te nemen. Ook voor de
fruitpauze heb je drinken en fruit nodig! Na het ontbijt zul je ongetwijfeld
voldoende energie hebben opgedaan
om er de rest van de ochtend flink
tegenaan te kunnen. Op het menu
staat dan een gevarieerd en actief buitenprogramma. Dus maak er een gezond, sportief, oranje dagje van! Onze koning zal trots op jullie zijn!
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MARIETJE KESSELS PROJECT
GESTART IN GROEPEN 7
Gisteren werd op onze school in de
groepen 7 weer gestart met het Marietje Kessels Project. Dit project is
een begrip in Tilburg en omstreken
en bestaat al ruim dertig jaar.
Doel is het vergroten van de mentale
en fysieke weerbaarheid bij kinderen
om te voorkomen dat zij slachtoffer
worden van machtsmisbruik of zich
hieraan schuldig gaan maken. De 1012 lessen van 60 minuten worden
onder schooltijd aan leerlingen van
groep 7 en/of 8 gegeven door weerbaarheidstrainers. Bij de lessen dient
per groep ook een leerkracht van
school aanwezig te zijn. Het project is
seksespecifiek: de jongens en de
meisjes krijgen gescheiden les. De
trainers van het Marietje Kessels Project zijn in dienst van het Instituut
voor Maatschappelijk Werk Tilburg
e.o. (IMW). Zij zijn geschoold in
mentale en fysieke weerbaarheid en
in het omgaan met signalen over
machtsmisbruik. Uiteraard worden
betreffende ouders uitgebreid geïnformeerd over doel en inhoud van het
project.

SKATERS &STEPPERS LET OP!
We zien steeds meer kinderen die op
skates of met de step naar school komen. Prima, want bewegen is goed
voor ons allemaal. Maar als we er
ook mee naar binnen gaan, lopen we
tegen problemen aan. En dan bedoelen we niet alleen dat de gangen verstopt raken en deuren en kozijnen het
zwaar te verduren hebben. Het is gewoon niet veilig om in de drukte in
gangen en op trappen te skaten of te
steppen. Vandaar dat we de afspraak
maken dat de step voortaan met een
slot aan het hek in de fietsenstalling
wordt vastgemaakt en skates voor het
naar binnen gaan worden verwisseld
voor schoenen.
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VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Voor de ‘vroege planners’ kunnen we
u alvast het vakantierooster 20212022 presenteren dat inmiddels door
de MR werd goedgekeurd. Laten we
hopen dat vakantie volgend schooljaar ook weer echt vakantie kan zijn.
In het onderstaande overzicht staan
ook de studiedagen vermeld.

SKATE-CLINIC GROEPEN 7
Hadden ze als groep 7 al een groot
aandeel in dit Opschrijverke, krijgen
ze er nog een ’afsluiter’ bij ook. Vorige week vrijdag stond er namelijk
een skate-clinic op het programma
voor deze jaargroep. Hieronder wat
sfeerbeelden!

VRIJE DAGEN:
Studiedag : wo 6 oktober
Herfstvakantie:
ma 25 okt.- vr 29 okt.
Studiedag : ma 6 december
Kerstvakantie
ma 27 dec 2021- vr 7 jan. 2022
Studiedag do 3 februari
Voorjaarsvakantie:
ma 28 febr-vr 4 maart
Studiedag: vr 18 maart
2de Paasdag: ma 18 april
Meivakantie:
ma 25 apr.– vr 6 mei
Hemelvaart:
Do 26 mei en vr 27 mei
2de Pinksterdag: ma 6 juni
Studiedag: vr 17 juni
Zomervakantie:
ma 25 juli– vr 2 sept
Dit overzicht kunt u ook terugvinden
op onze website!
CORONA UPDATE;
De afgelopen twee weken is er één
groep 5 in thuisquarantaine gegaan.
Verschillende leerkrachten zijn getest. Eén leerkracht met een positieve
uitslag. Maar aangezien deze geen
recent contactmoment op school had
gehad, bleef dit verder zonder gevolgen.
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Met vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke

