02-03-2020
MAART
Maandag 2 maart

Start thema ‘Boerderij’ groep 1-2

Vrijdag 20 maart

Kleutervrije vrijdag

Maandag 23 maart

Start themaweek duurzaamheid & techniek groep 1 t/m 8

Dinsdag 31 maart

Thema-avond MR van 20.00 u. tot 22.00 u.

APRIL
Donderdag 2 april

Theoretisch verkeersexamen groep 7

Vrijdag 10 april

Goede vrijdag. Alle kinderen vrij.

Maandag 13 april

2e paasdag. Alle kinderen vrij.

Dinsdag 14 april

Studiedag. Alle kinderen vrij.

Beste ouders en verzorgers,
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad.
Als school volgen we vanzelfsprekend de berichtgeving over het coronavirus. Er zijn voor onze regio
geen extra maatregelen aangekondigd. De richtlijnen van het RIVM en regionale GGD zijn leidend op
alle SKPO scholen en er is dan ook nauw contact tussen ons bestuur, school en GGD.
Momenteel is de richtlijn dat er (alleen) actie wordt ondernomen als een medewerker of leerling
voldoet aan alle 3 de criteria zoals hieronder vermeld.
1. Recent in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest óf bij iemand die het
COVID-19 heeft.
2. Koorts (38 graden of hoger).
3. Persoon vertoont 1 of 2 van de volgende klachten: hoesten, moeilijk ademhalen.
Wel is het belangrijk om algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen:
 was regelmatig je handen,
 nies en hoest in je elleboog,
 gebruik papieren zakdoekjes.
Deze maatregelen zullen wij ook bij alle kinderen onder de aandacht brengen.
Mocht de situatie en daarmee de richtlijnen wijzigen dan zullen wij dit zo snel mogelijk met jullie
delen.
Meer informatie over de risicogebieden en het beleid voor scholen kunt u lezen op de volgende site;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-onderwijs

Musical groepen 8
Een mooi proces waarin de kinderen een stem hebben gehad:
‘Gaan we de musical met alle groepen samen spelen of apart en
waar dan?’
De kinderen gaven met een grote meerderheid aan dat ze graag
gezamenlijk de musical willen spelen, ook al betekent dit dat
iedereen een kleine rol heeft. Wel wilden ze graag voldoende
familie kunnen uitnodigen waardoor het voorstel voor een
optreden in het parktheater is ontstaan. En dat gaat nu
werkelijkheid worden!
De kinderen mogen op dinsdag 30 juni de hele dag en avond optreden in het Parktheater. Het
optreden voor de ouders en de kinderen van de bovenbouw zal daar verzorgd worden. De zaal is
fantastisch. Zet deze datum dus in jullie agenda!
We gaan binnenkort besluiten hoe we de borrel na afloop aan gaan pakken. Hier worden jullie nog
nader over geïnformeerd.

“Pap! Er zit een spook onder mijn bed!”
Iedereen vindt het fijn om ’s nachts lekker te slapen. En juist kinderen hebben veel slaap nodig op
een dag. Het aantal uren benodigde slaap wisselt per kind en per leeftijd. Sommige kinderen hebben
iets meer nodig, anderen iets minder.
Maar wat als je kind moeilijk in slaap komt? Of als je kind iedere avond uit bed komt? Wat kun je
doen als je kind ’s nachts bang is? Hoe verander je het patroon als je kind iedere nacht bij papa en
mama in bed wil slapen? Hoe reageer je op verhalen over spoken?
Herken je dit en wil je hierover praten? Je natuurlijk met alle mogelijke (opvoed)vragen bij mij
terecht.
Neem dan gerust contact met mij op.
Je kunt me altijd bellen of aanspreken.
Tot ziens,
Laila Bouayachi
06 20478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

