Vlierpraatjes 11. 11-02-2021
Mededelingen van de school

Beste ouders, verzorgers
Na wederom een hele bijzondere periode zijn we nu bij de start van de carnavalsvakantie
aangekomen. Dat betekent dat we officieel over de helft van het schooljaar zitten.
Ik heb heel mooi nieuws wat ik met u mag delen:
Juf Lieke (groep 4/5) is bevallen van een prachtige dochter MERLE en juf Michelle
(groep 1/2) heeft een stoer mannetje SENN op de wereld
gezet.
Met beide mama's en kindjes gaat het heel goed. We wensen
ze uiteraard van harte gefeliciteerd en veel geluk en plezier!

Afgelopen week hebben we het fysieke onderwijs gelukkig weer mogen hervatten en zijn, op
een enkeling na, alle kinderen weer fijn terug op school. We beseffen ons erg goed dat ook
de komende periode nog spannend blijft. Wat gaan de maatregelen na de vakantie worden
en hoe zal de rest van het jaar verlopen? We weten niets zeker en kunnen alleen maar
hopen dat de prognoses steeds voorspoediger zullen worden en we richting het einde van
het jaar meer versoepelingen mogen doorvoeren. Vooralsnog hebben we ons aan de regels,
zoals die opgelegd zijn vanuit de overheid, te houden en kunnen we alleen maar hopen dat
we met weinig tot geen besmettingen onder leerlingen en personeel te maken gaan krijgen.
We weten ook dat die opgelegde regels nooit voor iedereen goed voelen, voor de een zijn ze
heel streng en voor de ander zou het nog veel strikter mogen. We proberen daarin continu
de balans en de verbinding met elkaar te blijven zoeken.
We merkten dat de kinderen deze week weer moesten wennen aan elkaar, het zitten op een
stoel en het werken in de klas. Er werden veel (uitgestelde) verjaardagen gevierd. Sommige
zaken lopen nu wat anders dan voorheen maar aan het einde van de week, kunnen we
stellen dat de meesten alweer prima gewend zijn. We hopen dat we deze trend na de
vakantie fijn voort kunnen zetten.
Hoewel het echte carnavalsfeest dit jaar helaas niet door kan gaan wilden we daar op school
toch niet helemaal aan voorbijgaan.
Vandaag mochten de kinderen met rare haren of rare hoedjes op school komen. Na de
fruitpauze was er in elke groep een aangepast programma en vanuit de oudercommissie was
gezorgd voor iets lekkers en wat te drinken.
Op deze manier hebben we periode 3 van dit schooljaar op een leuke manier afgesloten.
Namens het hele team wensen we u een fijne vakantie en hopen we iedereen gezond en wel
op maandag 22 februari terug te zien.
Hartelijke groeten,
Hanneke van Rooij

Wij zijn jarig in maart…….van harte gefeliciteerd!

02-03
10-03
11-03
14-03
15-03
15-03
16-03
18-03
20-03
20-03

Mila Gordebeke gr. 2-B/3-B
Liza Vermulst gr. 2-B/3-B
Veerle Cornelissen gr. 5-A
Lien Fransen gr. 1-A/2-A
Sarah Harmsen gr. 7-A
Dunya Taibi gr. 7-A
Anoek Berends gr. 6-B
Kai van Bragt gr. 1-A/2-A
Esmée Jacobs gr. 1-A/2-A
Sem van de Mosselaar gr. 7-A

21-03
24-03
25-03
25-03
26-03
27-03
27-03
29-03
31-03

Luke van Wetten gr. 1-A/2-A
Dylana Koevoets gr. 5-A
Noah Verhagen gr. 3-A
Kay Wijn gr. 1-B
Dejan Gordebeke gr. 8-A
Joey Dal gr. 8-A
Ariana Dida gr. 7-A
Ryan Donkers gr. 4-B/5-B
Fayenna Kraus gr. 1-B

Extern
In deze rubriek plaatsen wij teksten die naar school gestuurd zijn, met het verzoek deze op te nemen in de Vlierpraatjes. De
school draagt geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin staan

Agenda
12-02-2021

Carnavalsviering (aangepaste) tot 12.30 uur

12-02-2021

12.30 uur Start Carnavalsvakantie

19-02-2021

Laatste dag Carnavalsvakantie

24-02-2021

Haarcontrole

05-03-2021

Vlierpraatjes 12

