april 2021

Nijsbrief

Oudercontact
Als school organiseren we graag activiteiten en vieringen waarin ouders een rol
hebben of van een mooie presentatie kunnen genieten. We vinden het fijn om
u in de school te ontvangen. Helaas zijn daar dit jaar veel minder mogelijkheden
voor dan anders. Gelukkig zien we elkaar bij het hek en weten we elkaar online
te vinden. We horen graag hoe u het contact met school ervaart. Daarom
vragen we u binnenkort een enquête in te vullen. U ontvangt deze via e-mail.
Donderdag 1 april vieren we met elkaar Pasen. Het thema dit jaar is ‘Liefde is
sterker’. Na de meivakantie gaan wij aan de slag met een eigen schoollied. Dit
laten wij voor de zomer graag aan u horen!

Plein
Yes! We kunnen los! Rond de meivakantie worden de nieuwe speeltoestellen
voor het plein geleverd. Voordat deze geplaatst kunnen worden moeten de
oude toestellen worden verwijderd. Ook is het nodig dat bepaalde struiken
worden verwijderd, hier en daar grond/zand wordt uitgegraven en een aantal
betonnen elementen een nieuw likje verf krijgen. Dit kunnen wij niet zonder uw
hulp. Onder het motto ‘mei elkoar de skouders derûnder’ kunnen we een
prachtige speel- en ontmoetingsplek creëren. Bent u binnenkort in de
gelegenheid om met ons van start te gaan? Dan beginnen we vast met de
eerste klussen. Zodra we de datum hebben vastgesteld kunt u zich aanmelden
via Social Schools (zie agenda in de app). Of hebt u een kraantje en tijd om op
een vrijdagmiddag of zaterdag bij ons te graven? Dan horen we het graag!
Oproepje: Wij zoeken nog wilgentenen. Mocht u snoeiafval hebben van een
aardige lengte, dan willen wij er graag een wilgentunnel van maken.

Verkeersweek
Van 23 april t/m 30 april staat verkeer bij ons centraal. We starten met een
fietsparcours tijdens de Koningsspelen, er worden speciale VVN-lessen gegeven
en alle fietsen worden gecontroleerd. Juf Annemiek coördineert de
verkeersweek.

Fruit
Het valt ons op dat de ongezonde pauzehap er weer langzaam insluipt bij een aantal
kinderen. Wij verzoeken u de kinderen geen snoep en/of suikerrijke koeken mee te
geven naar school. Op maandag en dinsdag nemen alle kinderen zelf fruit mee naar
school. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8
nog een aantal weken fruit of groente aangeboden in de kleine pauze. Op
euschoolfruit.nl kunt u zien wat er die week wordt geleverd. Onze leverancier is
Freshweb BV.
Bij een verjaardag geldt nog steeds dat er getrakteerd moet worden op een verpakte traktatie (houd het a.u.b.
bescheiden en verantwoord), fruit wat je uit de schil eet (bijv. banaan). Er kan ook voor een niet eetbare traktatie
worden gekozen.

Schoolkamp
Indien de situatie rondom Corona het toelaat, gaat groep 7-8 van woensdag 30 juni t/m vrijdag 2 juli op kamp. De
reis gaat naar Appelscha. De verblijflocatie is kampeerboerderij Wouda.

Werkplaatsthema ‘Rijd je mee?’
Tijdens het werkplaatsleren werken we aan het thema ‘rijd je mee?’. De materialen van ons STEAMspot worden
extra vaak ingezet en we leren over de verleden, heden en toekomst van de trein. Groep 1-2 heeft meegedaan aan
een STEAMpoint challenge. Via het digibord kregen de kinderen opdrachten van meester Tijn en juf Wiepie.

Agenda
2+5 april
6 april
19 en 20 april
23 april
23-30 april
27 april
3 t/m 14 mei

Goede Vrijdag en Paasmaandag (kinderen hebben vrij)
Studiedag team (kinderen hebben vrij)
Eindtoets Route 8 voor groep 8 leerlingen (uitloopdata: 26+28 april)
Koningsspelen (sportdag), alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
Verkeersweek
Koningsdag (kinderen hebben vrij)
Meivakantie
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