01-04-2021
APRIL

Vrijdag 2 april t/m dinsdag 6 april
Woensdag 7 april
Vrijdag 16 april
Dinsdag 20 en donderdag 22 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei
Maandag 24 mei

Paasvakantie
MR-vergadering. Start digitaal om 20.00 uur
Koekendag
Cito Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag. Alle kinderen vrij.
Meivakantie
2e Pinksterdag. Alle kinderen vrij.

Corona update
Belangrijk nieuws vanuit de GGD!
Meer besmettingen op scholen. Wij zien in onze regio een
duidelijke stijging van het aantal besmettingen op scholen, met
name in het primair onderwijs.
Bij het bron- en contactonderzoek valt op dat relatief veel leerlingen met (lichte) klachten toch nog op
school komen en zichzelf pas later laten testen. Alertheid op klachten en het thuisblijf beleid blijft dus
belangrijk.
Wij vragen u dan ook om uw kind thuis te houden bij klachten. Wij willen voorkomen dat er steeds
meer klassen in quarantaine moeten.
Er is gebleken dat door de alertheid van ouders van de Talisman geen complete klassen in quarantaine
hoefden. De positief geteste leerling was op tijd thuisgebleven.
Om iedereen goed te blijven voorzien van alle informatie rondom Corona kunt u alle informatie
rondom maatregelen, klachten en ons stappenplan terugvinden in het Ouderportaal in de boekenkast
bij Corona update. Dit document zullen wij blijven updaten.

Instroomgroep en Breinbrekers naar Begoniastraat (Gebouw Vrije School)
De instroomgroep met kleuters start op woensdag 7 april onder leiding van juf Chantal en juf Eveline
in het schoolgebouw aan de Begoniastraat (Vrije School). We kunnen 3 lokalen in dit gebouw naast
ons schoolplein gebruiken doordat we ruimtegebrek hebben. Tot de zomervakantie zal onze tijdelijke
instroomgroep gr. 1 daar zitten samen met juf Marlies en de Breinbrekers. De ingang is naast de ingang
van de gymzaal.
Na de zomervakantie starten de drie groepen 8 op deze 1e verdieping (aan de Begoniastraat) en
starten we weer gewoon met 7 kleutergroepen 1-2 in ons hoofdgebouw.

Cultuurweek
Vorige week hebben alle groepen hard gewerkt tijdens de cultuurweek.
Om jullie toch een beetje mee te laten genieten hebben we een filmpje gemaakt. Veel kijkplezier!
https://youtu.be/Gc-Jy7D7MFA

Ecoschool > onderwerp afval scheiden
Het afval gaan we scheiden in 3 grijze/zwarte plastic afvalbakken. In de meeste lokalen staan er al een
stuk of twee. De kleuters gebruiken kleine kliko’s. Het is de meest duurzame oplossing, omdat we de
bakken die we al gebruiken gaan hergebruiken en we vullen het aan met
nieuwe bakken.
Iedereen krijgt zo 3 dezelfde bakken met stickers in de klas. Na de
meivakantie gaan we er mee starten, nadat het ecoteam een
presentatie heeft gehouden over afval scheiden.
We gaan papier, plastic en restafval in de klas scheiden. Batterijen
kunnen ingeleverd worden in de Babbelhof.

Ecoschool > Renovatie kozijnen, dubbele beglazing en schilderen kozijnen
In de mei-, juni- en zomervakantie worden in de oudbouw de ramen vervangen voor dubbele
beglazing. Het voordeel hiervan is dat het in de stookkosten scheelt, het nieuwe getinte glas houdt de
felle zonnestralen buiten, het is geluidswerend en er kan beter geventileerd worden.
In elk lokaal komen op twee plaatsen draai- en kiepramen. In de gangen komen ook draai- en
kiepramen om beter te kunnen ventileren. Tevens komt er een deur in de personeelskamer naar het
plein en een deur in lokaal van groep 7 voor toegang naar het dak. De werkzaamheden starten in de
meivakantie. Na deze werkzaamheden komen er in plaats van zonwering screens. Dit houdt beter de
zon tegen en isoleert beter.

Kies je sport
De leerlingen hebben van de leerkracht een boekje meegekregen van de gemeente Eindhoven over
'Kies je sport'. Dit project geeft de leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met een sport of
sportaanbieder. De verschillende aanbieders biedt twee tot vier lessen aan op locatie om de leerlingen
te introduceren in de sport. Een mooie kans om vrijblijvend een andere sport uit te proberen.
Vanaf 31 maart 2021 tot en met 14 april 2021 kan er worden ingeschreven via
www.eindhovensport.nl/kiesjesport.

Koningsspelen 2021
Helaas moesten we vorig schooljaar de Koningsspelen schrappen. Maar dit jaar gaan de spelen weer
door! De Koningsspelen zijn dit schooljaar op vrijdag 23 april 2021. Er is een programma gemaakt
waarbij de klas met de eigen leerkracht verschillende sport en spel activiteiten gaan doen.
Haal de oranje kleding maar vast uit de kast, want het gaat een oranje spektakel worden. We hebben
er zin in en kijken uit naar het eerste evenement in tijden.
De sportcommissie

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen stapelen zich op. We zullen deze spullen op woensdag 7 en woensdag 14
april buiten bij de houten paaltjes aan de Seringenstraat (aan de kant van de bakker) uitstallen
zodat uw kind zelf even kan kijken of er iets van hem/haar tussen ligt. Probeer uw kind te stimuleren
om zelf achter zijn/haar spullen aan te gaan wanneer het niet mee terug naar huis gekomen is.
Hartelijk dank!

Vragenlijst GGD Brabant-Zuidoost
Beste ouder/verzorger,
Mijn naam is Nina Peeters. Ik ben bezig met afstuderen voor de opleiding communicatie bij
Hogenschool Fontys in Eindhoven. In opdracht van de GGD Brabant-Zuidoost doe ik een onderzoek
naar de deelname van ouders/kinderen bij de gezondheidsonderzoeken die kinderen in de
basisschoolleeftijd krijgen. Dit onderzoek kan ik natuurlijk niet uitvoeren zonder de mening van de
ouders zelf. Ik heb daarom uw hulp hard nodig!
Voor mijn onderzoek heb ik een online vragenlijst opgesteld. Wilt u deze vragenlijst invullen?
De vragen gaan over uw beeld van de jeugdgezondheidszorg en uw motivatie om wel of niet naar de
gezondheidsonderzoeken te komen.
U kunt hier klikken om de vragenlijst in te vullen
Ik ga vertrouwelijk om met uw antwoorden en de enquête is volledig anoniem. Het invullen van de
enquête duurt 5 tot 10 minuten. Wilt u de vragenlijst voor 5 april a.s. invullen?
Hartelijk dank voor u medewerking!

Ouderavond Lentekriebels GGD

