
Nieuwsbrief 20 mei 2021

Beste ouders/verzorgers,

We hopen dat u een fijne mei vakantie heeft gehad. Het is fijn om te zien dat de kinderen na de
vakantie weer goed gestart zijn op school. We maken ons nu op voor de laatste 8 weken van dit
vreemde schooljaar. Gelukkig komen er in Nederland steeds meer versoepelingen. Bij ons op school
zijn er op het moment van schrijven nog geen versoepelingen te melden. Als er versoepelingen
komen brengen wij u daarvan op de hoogte.

Schoolreisje
Voor donderdag 20 mei 2021 stond ons schoolreisje op de jaarplanning. Helaas
kan het schoolreisje hoe wij het in gedachten hadden niet doorgaan. We hopen dat
we volgend schooljaar wel weer op schoolreis kunnen. We proberen voor alle
kinderen, dit schooljaar wel een dag in te plannen met leuke activiteiten die passen
binnen de huidige corona maatregelen. Zodra we dit rond hebben hoort u meer
van ons. Mocht u leuke suggesties hebben dan horen we het graag!

Schoolverlaters
Voor onze schoolverlaters wordt er momenteel bekeken wat passend is m.b.t. kamp, eindmusical en
de laatste avond. De musical zal op DVD opgenomen worden. Op maandag 14 juni zal er gefilmd
gaan worden. De leerkrachten van de schoolverlaters houden de ouders hiervan op de hoogte. Hoe
dan ook maken we er een mooie tijd van voor de schoolverlaters.

Gym
Zoals u wellicht gezien heeft is er een deel van het schoolplein afgezet
voor de sloop van de gymzaal.
We krijgen er een prachtige gymzaal voor terug en we moeten even
omgaan met de werkzaamheden die bijdragen aan het nieuwe gymzaal.
We hebben het geluk dat er in de buurt een speeltuin is met een
basketbalveld waar we in de pauze ook naartoe kunnen lopen.
Gelukkig hebben de kinderen vanaf de middenbouw één keer in de week
gym in een zaal in de buurt.
Meester Arthur en Meester Paul proberen het andere gym moment zoveel
mogelijk buiten te geven.
De kinderen van de kleuters en onderbouw hebben gym in de speelzaal.

Pinksteren
Op maandag 24 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren.

Met vriendelijke groet,

Het team van De Bloeiwijzer




