22 april 2021
Opschrijverke 21
Jaargang 34

Agenda:
22 april: Verkeersexamen
groep 7
23 april: Koningsspelen
27 april: Koningsdag
vrije dag
29 april: Dasché herdenking
Emmastraat

20 mei: Opschrijverke 22

9 mei

MOEDERDAG - EN
VADERDAGCADEAUTJES
Ieder jaar vragen we ons weer af
of het maken van moederdag/
vaderdagcadeautjes nog wel een
schoolactiviteit moet zijn. We zien
het vieren van moeder- en vaderdag vooral als een geluksmoment
voor thuis: kinderen die zelf iets in
elkaar knutselen of samen een cadeautje kopen en moeder of vader
daarmee verrassen. We ervaren het
maken van een knutselwerk steeds
meer als een verplicht nummer op
school waarbij het initiatief niet
vanuit het kind komt, maar het
vooral de leerkracht is die eraan
moet werken. Dit productiewerk
druist eigenlijk geheel in tegen
onze aanpak, waarbij we kinderen
middels creatieve werkjes uit willen dagen tot vrije exploratie en
niet tot uniforme vaststaande producten. Het feit dat ook niet iedere
thuissituatie hetzelfde is, vormt
een extra argument om de invulling ervan niet meer op school te
laten plaatsvinden. We hopen op
uw begrip en wensen alle moeders
alvast een fijne Moederdag op zondag 9 mei. En vaders niet getreurd,
jullie komen in juni aan de beurt.

IEP-TOETS
Afgelopen dagen werd in onze
groepen 8 de IEP-(eind)toets
afgenomen. Voor onze schoolverlaters weer iets om af te strepen op weg naar de finish van
hun basisschooltijd.
KIJK!-REGISTRATIES
KLEUTERS
De volgende ronde Kijk!registraties gaat mee op donderdag 22 april. De bijbehorende
gesprekken vinden digitaal
plaats in de week van 26 april.
De ouders die deze keer een
Kijk!-registratie ontvangen zullen via Parro uitgenodigd worden om in te schrijven.

VIDEO-IMPRESSIE
‘t SCHRIJVERKE
In een wereld waarin veel digitaal
moet gebeuren en onze Open Dagen ook al twee keer kwamen te
vervallen, willen we toch op een
passende manier onze school presenteren. Voor nieuwe ouders fijn
om tijdens hun oriëntatie alvast een
indruk te krijgen van de belangrijkste zaken (visie) waarop wij ons
richten. Maar ook voor u als ouders die al kinderen op school hebben, een mooi beeld van dit moment. Via onderstaande link komt
u terecht bij deze videoimpressie:

https://youtu.be/4iPaa787jjY
MORGEN KONINGSSPELEN
Morgen kleurt de school oranje,
want dan staan de Koningsspelen
op het programma. Vergeten jullie
niet je ontbijt mee te brengen en
ook wat fruit en drinken voor de
pauze, dan kunnen we vast en zeker
daarna lekker in beweging komen.
De werkgroep heeft in ieder geval
weer voor een leuk programma gezorgd, zodat alle kids geheel afgetraind het weekend in gaan! Veel
plezier allemaal!

KONINGSDAG 27 APRIL
En na de Koningsspelen volgt natuurlijk al snel de Koningsdag. Dat
betekent dat we a.s. dinsdag 27
april lekker een dagje vrij zijn.
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8.20 DEUREN OPEN !!!
We willen u er nogmaals op wijzen
dat de deuren op school pas opengaan
om 8.20u. Dat is ook het moment dat
de leerkrachten in de klassen aanwezig zijn. Het is dus niet toegestaan
dat kinderen eerder het schoolgebouw
binnenkomen. Dit was eigenlijk in de
normale situatie al de regel, in deze
Coronatijd willen we helemaal voorkomen dat kinderen door het gebouw
dwalen zonder toezicht van de leerkracht.

MEIVAKANTIE
De volgende vakantie staat weer voor
de deur. Hoewel deze vakantie meestal in april start, wordt het dit keer een
echte MEI-vakantie die begint op
maandag 3 mei en eindigt op vrijdag
14 mei. Genoeg vrije dagen om straks
goed uitgerust aan de laatste etappe
van het schooljaar te beginnen.
CORONA UPDATE;
De afgelopen twee weken is er één
groep 3 in thuisquarantaine gegaan.
Verschillende leerkrachten en leerlingen zijn getest. De situatie is op dit
moment stabiel met gisteren zelfs een
dag zonder ziekmeldingen!!!
Inmiddels hebben de leerkrachten
primair en middelbaar onderwijs via
school voor persoonlijk gebruik een
aantal sneltesten tot hun beschikking.
Deze testen werden eerder toegezegd
aan het onderwijs. Het is de bedoeling dat hiermee besmettingen sneller
kunnen worden opgespoord en uitbraken zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.
Met vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
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