
Nieuwsbrief 30 maart 2021

Beste ouders/verzorgers,

In deze nieuwsbrief informeren we u over Pasen, studiedagen en de meivakantie.

Het is en blijft een bijzondere tijd voor ons allemaal. We zijn blij dat de school voor de
kinderen open is. Het is fijn om te zien hoe u als ouder/verzorger zich houdt aan de
richtlijnen van het RIVM die wij als school aanhouden. Het is soms moeilijk in te schatten of
een kind verkouden is of dat er wat anders aan de hand is. We zijn blij dat we goed met u
kunnen overleggen en dat er veelal begrip is voor lastige situaties die zich soms voordoen.
Verder is het prettig dat het mooie weer in aantocht is. Dat zal ons allen goed doen.

Mocht u vragen hebben of als er onduidelijkheden zijn kunt u altijd contact opnemen met de
school.

Pasen
Donderdag 1 april vieren wij op school Pasen. Dit jaar doen we dit
door samen te lunchen. De gehele lunch wordt feestelijk verzorgd
door een cateringbedrijf in de vorm van een doosje vol lekkere
broodjes, fruit en ander lekkers.
De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee te nemen. Er is
rekening gehouden met dieetwensen, allergieën en intoleranties.
We dekken samen de tafels en maken er een gezellige middag van!
Groet, de Paascommissie

Parkeren bij het halen en brengen
In de vorige nieuwsbrief hebben we het gehad over het verkeer voor de school. We zien dat
het vaak goed gaat maar we denken dat het nog beter kan.
We zien dat er zich soms onveilige situaties voordoen. Zou u uw auto in een parkeervak
willen parkeren?
Soms staan er auto’s dubbel geparkeerd, zou u hier ook op willen letten?
De vakken voor de taxi’s en busjes zijn echt bedoeld voor het leerlingvervoer, zorg ervoor dat
deze de ruimte hebben.
Het is belangrijk dat we hier met zijn allen goed opletten om de veiligheid van de kinderen te
kunnen waarborgen.

Studiedag 02 apr
Op vrijdag 2 april zijn de kinderen vrij. Wij hebben dan een studiedag. Op maandag 5 april is
het tweede paasdag en zijn de kinderen ook vrij. De kinderen hebben dan dus een lekker
lang weekend.



Studiedag en Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zullen we als school meedoen aan de Koningsspelen. We zouden deze

dag eigenlijk een sportdag hebben voor de onder- en
middenbouw. Helaas kan deze sportdag op de
gebruikelijke manier nog niet doorgaan. We hopen deze
sportdag later in het jaar toch te kunnen organiseren.
We gaan er op vrijdag 23 april wel een leuke dag van
maken met de kinderen. Bij de koningsspelen hoort ook
een koningsdaglied van Kinderen voor kinderen, Zij aan
zij. Het lied is via de volgende link te

vinden:https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/

- Maandag 26 april zijn de kinderen vrij, het team heeft op deze dag een corona proof
studiedag. De focus van deze studiedag zal liggen op het taalonderwijs op school.

- Op dinsdag 27 april is het Koningsdag. Op deze dag zijn de kinderen vrij. Op
woensdag 28 april, donderdag 29 april en vrijdag 30 april is er wel gewoon school.

Meivakantie
Op vrijdag 30 april is het de laatste schooldag voor de meivakantie.
De kinderen hebben vrij van maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei. We zien de kinderen graag
gezond weer terug op maandag 17 mei!

Fijne paasdagen en blijf gezond!

Het team van de Bloeiwijzer

https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/

