NIEUW SBRIEF

13 april 2022

Beste ouders/verzorgers,
Door omstandigheden heeft u vorige week geen nieuwsbrief gehad, daarom deze week iets vroeger. Morgen is
de paasviering al op school. De kinderen nemen een versierde paasdoos (met ontbijt) mee voor elkaar.
Daarnaast zorgt de ouderraad voor wat lekkers.
’s Avonds is een spannend moment voor de voetbalteams uit groep 7 en 8, zowel het jongens als het
meidenteam staan in de finale. Kom ze aanmoedigen!
Tot slot wensen we iedereen een fijn (lang) weekend.

Mischa Roberts en Bianca Steman

BELANGRIJKE DATA
Donderdag 14 april
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Vrijdag 22 april
Vrijdag 13 mei
Dinsdag 21 juni

Paasviering op school
Goede Vrijdag, vrije dag
2e paasdag, vrije dag
laatste dag voor de meivakantie
Sportdag voor groep 1-8
Schoolreisje

Tip: in de app en op de website is het actuele rooster te vinden.
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FINALE SCHOOLVOETBALTOERNOOI
IEDEREEN IS WELKOM OM ONZE KANJERS AAN TE MOEDIGEN

LUIZEN
Schone haren! Hoofdluizen zijn daar dol op.
Na iedere schoolvakantie controleren we alle leerlingen op de
aanwezigheid van hoofdluis en neten. Vinden we hoofdluis of neten dan
krijgt u daar bericht van, ook als het bij een klasgenoot is, dan kunt u uw
kind extra controleren.
Hoofdluis gaat niet altijd weg met hoofdluismiddeltjes. De beste manier is
dagelijks kammen. Dat is zeker bij meisjes met lange haren een heel
karwei, maar wel de meest effectieve oplossing om een uitbraak te
stoppen.
Meer informatie vindt u op de site van het RIVM. Hoofdluis | RIVM

OFFICIËLE OPENING ZEEWEG
Afgelopen maandag is de Zeeweg officieel opgeleverd. Op verzoek van wethouder Bram Diepstraten waren
leerlingen van onze school daarbij uitgenodigd. Na deze opening ging de wethouder nog even mee naar groep
7B waar hij de tijd nam om vragen te beantwoorden.
Zorg om verkeersveiligheid stond centraal: kunnen alle kinderen veilig op school komen.
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U kunt zelf ook bijdragen aan de verkeersveiligheid:
• Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets.
• Pas uitparkeren of keren als alle kinderen op school zijn

START SCHOOLTUINTJES
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Vorige week zijn de groepen 5 gestart met hun schooltuintje. Ze hebben onkruid verwijderd, aardappels gepoot
en tuinkers gezaaid. Fijn dat er een aantal ouders zijn om te helpen. Vandaag zijn de plantuitjes de grond in
gegaan.
Het is groeizaam weer, helaas doet ook het onkruid hier goed op. Daarom is alle hulp van (groot) ouders
welkom. We kunnen alle hulp gebruiken om een succes te maken van de schooltuintjes voor de leerlingen van
de groepen 5. Ook in de meivakantie is het onkruid wieden nodig.
Op (oud)collega Henk de Ruijter zal in de meivakantie de schooltuinhekken weer openen op vrijdagochtend
tussen 10 en 12 mits het droog weer is.

AVOND-4-DAAGSE
U kunt uw kind tot en met volgende week woensdag nog opgeven. Vergeet u niet om ook de naam van een
begeleider op te schrijven. Zonder deze informatie kan uw formulier niet in behandeling worden genomen.

SPANNING EN ANGST DOOR VIDEO EN GAMES
Uit meerdere groepen komen geluiden dat kinderen angstig zijn door/na het kijken naar filmpjes op Youtube of
Netflix. Vooral Chucky, Fortnite en Squit Game worden door kinderen als niet prettig ervaren.
Weet u hoe uw kind filmpjes of spellen ervaart?
U kunt als ouder regie houden door in de optie “ouderlijk toezicht” bijvoorbeeld een leeftijdsgrens in te stellen.

WACHTLIJST
We willen, in verband met het bijna bereiken van onze maximale capaciteit (te weinig lokalen), graag een goed
overzicht over het aantal leerlingen dat we de komende jaren kunnen verwachten.
Daarbij willen we zeker voorrang geven aan broertjes en zusjes.
Heeft u uw (jongere) kind nog niet opgegeven, doe dit dan het liefst voor 1 mei. U kunt bij de administratie een
inschrijfformulier ophalen of het formulier via de website invullen.
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