mei 2020
Van de directie
Beste ouders,
Wij zijn erg blij om weer een nieuwsbrief voor u te kunnen maken! Dit betekent dat we
weer vooruit kunnen kijken. Weliswaar in kleine stapjes, maar erg fijn dat we de kinderen
in ieder geval weer kunnen zien.
In deze nieuwsbrief:

•

trakteren

•

Fotograaf

•

De agenda van
mei

•

De jarigen van
mei

Wij zijn erg trots op ons team die in korte tijd het toch maar voor elkaar heeft gekregen
om op een totaal andere manier te werken. Er zullen vast kritische punten zijn, maar ze
hebben echt hun best gedaan om alles in goede banen te leiden.
Trots zijn we ook op onze leerlingen die heel hard hebben gewerkt om het dagelijks rooster , met verschillende taken, wat ze van hun meester of juf kregen in orde te maken.
Maar we zijn vooral trots op u! Het is niet niks om naast uw eigen baan ook nog uw eigen
kinderen te helpen met de taken die ze hebben gekregen. Uit ervaringen weten we dat
dit de nodige stress en onrust heeft opgeleverd en wat heeft gevraagd van uw flexibiliteit. Echter aan de andere kant heeft het ook weer tot nieuwe inzichten geleid. Hopelijk
heeft u nu een mooi beeld gekregen hoe uw kind daadwerkelijk leert en wat hij of zij nodig heeft.
Dat is namelijk precies het doel waar wij heen willen gaan richting gepersonaliseerd leren.
Zoals u al in eerdere berichten van Jantien heeft kunnen lezen volgen wij de richtlijnen
van het kabinet en ons schoolbestuur.
Wij proberen zo goed als het kan ervoor te zorgen dat wij u ‘ontzorgen’. Dit zal misschien
niet voor iedereen voldoen aan zijn of haar verwachtingen, maar we doen ons best.
Mochten hier terloops weer wijzigingen in plaatsvinden dan hoort u dit van ons!
We hebben voor dit schooljaar in ieder geval alle activiteiten afgeblazen. Alleen voor
groep 8 proberen we te bedenken hoe we het schoolkamp/afscheid en de musical goed
kunnen wegzetten.
Blijf goed op u zelf passen en blijf gezond!
Jantien Blankhorst en Wouter de Waal
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Trakteren
In verband met de maatregelen roondom Corona mogen de kinderen wel trakteren wanneer ze jarig
zijn, maar alleen in hun eigen groep. Klassen rond gaat op dit moment even niet. Wanneer zij ook de
rest van de groep willen trakteren (de andere helft) kunnen zij dat achter laten in de klas.
Schoolfotograaf
De schoolfotograag Stefan Kemper, zou in mei zowel de kinderen van Achter de Hoven als de kinderen van de Kolkweiden op de foto komen zetten. Wij hebben gemeend dat het beter zou zijn dit te
verzetten naar het nieuwe schooljaar….daarmee komen 8 en 11 mei dus te vervallen.
Een APT puzzel voor de vakantie….
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Agenda mei 2020
11 mei

Herstarten op school!

13 mei

MR vergadering APT

20 en 21 mei

Hemelvaart; alle kinderen vrij

De jarigen van de maand mei
Op locatie “de Kolkweiden” vieren de volgende kinderen feest:
1 Safiya Hannan groep 6
5 Aya Alhamoud Alkal groep 3
8 Hailey Gerrits groep 3
22 Mikay Dul groep 3
26 Siebe Meereboer groep 5
31 Nimm ten Brinke groep 5

En op locatie “Achter de Hoven” zijn de volgende kinderen jarig:
7 Pien Harleman groep 2
9 Jesper Smeets groep 4
16 Maarten Smeets groep 2
17 Simăo Felicio groep 3
19 Mischa Roessink groep 2
25 Nick Verwaarst groep 5
30 Kayla Geerdink groep 1

En laten we niet vergeten dat de volgende kinderen in april jarig zijn geweest. We hebben
in de thuiswerk tijd ook bij jullie verjaardagen stil gestaan, maar nog even vermelden in de
nieuwsbrief!
Jailynn Schutte ; Jens van Tongeren; Koen Geurts; Wiep ten Klooster; Giovanni Winkelman;
Marthe Schalkwijk; Leveyna Zijlstra; Ali Alhamoud Alkal; Bradey Rutgers; Bram Meereboer;
Thimon de Boer; Tieme Westerop; Emma Càrdenas; Gijs Schoterman; Frank Zuidema;
Daniël van Meel; Amber Dijkslag ; 21 Siem van der Kolk; Evie Apeldoorn; Stan Grootenhuis

Allemaal (alvast) (alsnog) van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag gewenst!

