April / mei 2021
Hallo allemaal!
Hierbij ontvangt u de gecombineerde Ouderinfo voor april en mei.
We bevinden ons nog steeds in een voorjaar met beperkingen. Net als bij iedereen thuis, missen we
op school enorm de extra activiteiten die het naar school gaan nog leuker maken. Gelukkig pakken
we in elke groep wel onze momenten waarvan we iets bijzonders willen maken, zoals met de
Paasviering in de klassen, het verkeersexamen in de groepen 7, ‘Freek Vonk’ (Niels van de BSO) in
de groepen 6, enzovoorts.
Volgende week drie bijzondere activiteiten: de schoolfotograaf, de Koningsspelen en de laatste
lesdagen in het noodgebouw! Over alle drie deze onderwerpen verderop meer informatie.
Op vrijdag 23 april volgt de meivakantie, we hopen dat de vakantie voor iedereen wat ontspanning
brengt en dat we daarna weer langzaam wat ‘normale’ activiteiten op kunnen gaan pakken
richting de zomervakantie!
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
19-20 april
Schoolfotograaf
23 april
Koningsspelen op school
23 april
Laatste lesdag in de noodlokalen
26 april – 7 mei
Meivakantie
17 mei
Eerste dag in nieuwbouw!

TER INFORMATIE
KONINGSSPELEN
Op vrijdag 23 april
vieren we de
Koningsspelen, er
komen diverse
spelletjes op het grote
plein, waar iedere
groep (helaas apart)
die dag naartoe gaat.

CONTINUROOSTER
Zoals eerder aangekondigd, willen we graag
weten hoe u (ouders groep 1 t/m 7) denkt over
een continurooster. In een apart bericht later
deze week ontvangt u de link naar de enquête.
SPORTDAG ONDERBOUW
Omdat we nog geen beroep mogen doen op
ouders als vrijwilligers, is besloten de sportdag
van groep 1 t/m 4 niet door te laten gaan op de
woensdag voor Hemelvaart (12 mei). Gelukkig

hebben we 23 april de Koningsspelen. We
hopen mogelijk later in het schooljaar nog een
sport- en spelochtend op het sportpark te
kunnen organiseren.
SCHOOLFOTOGRAAF
Namens het oudercomité bij deze de info over
de schoolfotograaf. Het is dit jaar al een paar
keer uitgesteld, maar eindelijk gaat het dan
toch gebeuren. De fotograaf komt op maandag
19 april en dinsdag 20 april. Toch is het dit jaar
anders door Corona. We maken dit jaar alleen
portretfoto's en klassenfoto's in de kubus. Dus
geen broertjes/zusjes foto’s.
Iedere groep wordt opgehaald en de foto's
worden in de grote gymzaal gemaakt.
Hieronder is de indeling van het moment van
fotograferen.

Ma 19-4
9.00
9.45
10.30
11.00
11.30
13.00
13.30
14.00

Groep
1 /2 A
1 /2 C
5A
5B
8A
8B
6A
6B

Di 20-april
9.00
9.45
10.30
11.00
11.30
13.00
13.30
14.00

Groep
1 /2 B
1 /2 D
3A
3B
4A
4B
7A
7B

De achtergrond voor de
portretfoto is 1A
geworden zie voorbeeld
hiernaast.

NIEUWBOUWNIEUWS
VERHUIZEN
Het is eindelijk zover! Na ongeveer 18 jaar
trouwe dienst, gaan we afscheid nemen van de
noodlokalen, vrijdag 23 april gaat daar letterlijk
de stekker uit en halen we eruit wat we nog
willen gebruiken. Daarna worden in de
meivakantie de laatste zaken afgewerkt in de
nieuwe vleugel en wordt er op dinsdag 11 mei
nieuw meubilair geleverd. Het noodgebouw
wordt in de meivakantie al verwijderd.
De drie dagen tussen de meivakantie en
Hemelvaart worden gebruikt voor het inrichten
van de nieuwe ruimtes. De twee groepen 8 en
groep 7B zullen die drie dagen hun lokaal in de
gymzaal en speelzaal hebben. Op maandag 17
mei kunnen we dan helemaal over zijn en
draaien in het nieuwe gedeelte!
352 ZONNEPANELEN!
Vanaf woensdag 14 april zullen er
zonnepanelen gelegd worden op de
nieuwbouw én op de bestaande bouw, in
totaal zijn het er 352! Een ongekend mooie én
duurzame investering. De nieuw vleugel is
compleet gasloos en de zonnepanelen zullen
ervoor zorgen dat we zo duurzaam mogelijk
omgaan met energie!

OVERIG NIEUWS

