WEEK 4

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Avond na avond vullen de talkshows
zich met mensen die ons bijpraten over
deze coronaperiode. Het is een woelige
tijd. Niet om de situatie positiever te
schetsen dan dat het is, maar wat was
het voor mij bemoedigend om deze week
een prachtig lied te horen wat in een
lokaal werd gezongen: Dus stap uit je boot, durf op water te lopen.
Vraag God om hulp en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd: God is trouw.
Wat ook helpt? Wees lief voor uzelf en voor elkaar. Bak een taart, drink een
kop koffie en geniet van een klein moment. Hierboven een baksel bij ons thuis.
Enkele medelingen
• Vanaf volgende week worden de
kinderen van de onderbouw (opvang)
om 8.30 uur opgehaald op het plein
door de juf. Op dit moment komen er
namelijk teveel ouders binnen in de
school. Het hek bij het kleuterplein
zal dan open staan.

• Op dit moment wordt de school
van binnen weer opgeknapt. Het is
een uitgelezen kans om alle kozijnen
en deuren weer netjes in de verf te
zetten. Na de Lock-down zal alles er
weer prachtig uitzien. Uiteraard
zorgen we, samen met de schilders,
dat dit volledige corona-proof
gebeurt.

middenbouw wordt veelal met
filmpjes gewerkt. Vindt u ook niet dat
dit er iedere dag weer stralend
uitziet? Waarschijnlijk klinken de
stemmen van mijn collega’s al
vertrouwd in uw woonkamer. ;)
Enkele collega’s zijn zelfs al
begonnen om de kinderen in
groepjes te bellen om zodoende het
contact te onderhouden. Prachtige
initiatieven!

• Maandagavond 1 februari
vergadert de MR van onze school
weer met elkaar.
• Vanaf volgende week worden er
sportlessen verzorgd voor de
kinderen bij de opvang op dinsdagen vrijdagmiddag. De gymzaal is
koud, dus denk aan warme
sportkleding voor deze kinderen.
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• Juf Geralda is dinsdag officieel voor
het laatst op school. De
achterliggende maanden heeft ze
haar LIO-stage gelopen in groep 7/8
bij meester Van den Heuvel. We
hebben enorm van haar inzet
genoten en wensen haar alle geluk
toe voor in de toekomst!

• In de bovenbouw zijn we al
helemaal gewend om de lessen te
verzorgen via TEAMS. Op deze wijze
zien we de kinderen en kunnen ze
ook vragen stellen. In de onder- en

