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Nieuwsbrief 15: vrijdag 6 maart 2020.
Lege flessenactie voor het schoolplein! Wie haalt er het meeste op????
Er worden op dit moment verschillende acties opgezet om geld in te zamelen voor ons schoolplein.
Dit schoolplein willen we samen met de schoolrenovatie gaan aanpakken. We hebben een lege
flessen actie opgezet. Heeft u lege flessen? Levert u deze dan in op school. Dit kan bij juf
Annemieke van Hees. Er staat ook een grote inzameldoos bij de voordeur. Daar kunt u de flessen
dan in doneren. Alvast bedankt voor uw donatie!
Please bring empty bottles to school. We can collect them and bring them to the supermarket.
The change we use for our new schoolplayground.

Opbrengst schminkactie carnaval:
De opbrengst van de schminkactie tijdens de carnavalsviering is 60 euro. En nog steeds stromen
er giften binnen, bedankt daarvoor!
We’ve collected 60 euro’s with our carnaval schmink event for the playground. Many thanks!
Renovatie en groepenindeling:
In de week van 16 maart kunnen we de lokalen gaan inrichten. Mijn verwachting is dan ook dat
groep 6 en groep 5 vanaf maandag 23 maart in hun nieuwe lokaal kunnen en we daarna doorkunnen
met de volgende renovatiefase.
Dan worden de lokalen van groep 3 en Nip MB aangepakt, evenals het speellokaal. De groepen 3
en NIP MB gaan hiervoor verhuizen naar een van de twee tijdelijke lokalen die in de aula zijn
gemaakt. Deze lokalen worden de komende twee weken in gereedheid gebracht. Per 23 maart
start iedereen vanuit zijn of haar nieuwe plek.
Renovation and changes of classrooms for children is a bit delayed. We are changing per 23 th of
march.
Herhaald bericht: Het TaalLokaal:
Iedere woensdagochtend van 8.45 tot 11.00 uur kunnen ouders waarbij Nederlands de tweede
taal is, komen praten en oefenen bij het TaalLokaal. Het TaalLokaal wordt georganiseerd door juf
Helen. Juf Helen komt als intern begeleider uit het onderwijs en heeft veel vrijwilligerservaring
o.m. bij het Taalhuis. Het TaalLokaal biedt geen officiële inburgering, maar wel het onderhoud en
uitbreiden van de (geleerde) Nederlandse taal. Ook leert u andere ouders van school kennen in
een informele en gezellige sfeer. Heeft u interesse? U kunt zich aanmelden op school bij de
leerkracht van uw kind. We vragen 2 euro per les.

Do you want to pratice your Dutch language? You can do that at our school. Every Wednesday
from 8.45 till 11.00 o clock by miss Helen. You pay 2 euro per lesson. You can sing in by the
teacher of your child.
Coronavirus:
In de media ontvangen we dagelijks informatie over de ontwikkelingen van het coronavirus in
Nederland. Ook binnen onze stichting volgen we de ontwikkelingen op de voet. We laten ons
hierbij ook goed informeren door de RIVM en andere relevantie gezondheidsorgansiaties.
Wanneer er ontwikkelingen zijn dan informeer ik u uiteraard. Op school merkt u dat we alle
katoenen handdoeken hebben vervangen door papieren exemplaren. Er is voldoende zeep
aanwezig en er hangen handenwas richtlijnen op in iedere klas. We benaderen ouders actief
wanneer we merken dat kinderen veel hoesten of andere zorgelijke gezondheidsklachten hebben.
You will be informed about the coronavirus. Our guidelines at school are washing hands, dry with
paper towels and we are pro active with parents with children who are ill.

Rapport mee:
Het tweede rapport gaat mee op vrijdag 20 maart a.s. Zo heeft u voldoende tijd om het rapport
in te kijken voordat u naar het oudergesprek komt. De oudergesprekken plannen we normaliter in
per brief. Een aantal groepen gaan dit keer echter ook experimenteren met de parro app. Via
deze app kunt u namelijk ook uitgenodigd worden voor een rapportgesprek. Als dat voor uw groep
van toepassing wordt, dan ontvangt u daarover snel meer bericht.
The second rapport from your child will come at Friday 20th of March 2020.

Lentekriebels:
In de week van 16 tot en met 20 maart vindt op school het project “Lentekriebels” plaats. In
iedere groep wordt op zijn of haar niveau vertelt over vriendschap en verliefdheid. In groep 7 en
8 wordt er vanuti de GGD sexuele voorlichting gegeven. Meer informatie over het project is
terug te vinden op de website van de GGD.
From 16 till 20 th of March we will work with the project “Lentekriebels”

Kunstweken:
Vanaf maandag 16 maart starten we ook met het schoolproject “kunstweken” In iedere klas staan
kunstenaars en schilders centraal. De creaochtend op woensdag 18 maart a.s. zal ook in dit teken
staan. We sluiten de kunstweken af met een fantastisch mooie tentoonstelling.
From 16th of March we will have a schoolproject about arts and paints.

Hoofdluis:
Na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Hiermee kunnen
preventief te werk gaan. Als er bij een controle hoofdluis wordt aangetroffen, dan informeren
we u discreet. Tevens wordt de groep dan ook extra gecontroleerd. Ook bij twijfel kan het zijn
dat we u toch uit voorzorg informeren. De beste tip is om naast het behandelen met shampoo of
lotion de haren met een fijne kam goed door te kammen.
After every holiday we check all our children for headlice.

