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volgend P&D’tje 04-03-2021

JARIGEN
14-02
15-02
18-02
20-02
20-02
21-02
01-03

ADOPTIE: € 0,00

Dee-Jay
juf Ina
Lily
Joandro
Naud
Lucas
Bart

AGENDA
22-02 t/m 26-02
Voorjaarsvakantie
02-03 luizencontrole
(door conciërges)

NL46RABO0128838701

Geborgen
Met alles waar ons hart vol van is, met alles wat door ons hoofd spookt, met alles wat ons misschien wel
dagelijks bezig houdt, mogen we ons keren tot elkaar en tot onze God. Bij Hem zijn wij geborgen.
Huub Oosterhuis moet daarvan hebben geweten toen hij dichtte:
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God.
Ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam
bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt,
dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
Beste ouders/verzorgers,
Wat fijn dat we afgelopen dinsdag onze leerlingen weer mochten ontvangen.
Na weken van thuisonderwijs is het heel fijn dat we elkaar weer "live" kunnen zien.
Een school zonder leerlingen blijft uiteindelijk toch een triest beeld.
Gelukkig konden we bijna met alle collega's de herstart maken. Helaas is juf Gerry ziek,
maar we hopen dat ook zij er volgende week weer is. Meester Hans heeft de afgelopen
dagen juf Gerry vervangen, zodat groep 8G in ieder geval net als de andere groepen les
kon krijgen op school.
Het is een waar genoegen om door de school heen te lopen en uit de verschillende lokalen weer geluid te
horen. Het geluid van de leerlingen, de gesprekjes op het plein en de gezelligheid met elkaar als groep is
iets wat we hebben gemist. Fijn dat dit nu, ondanks de maatregelen, toch weer vorm kan krijgen.
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Corona maatregelen
Afgelopen week heeft u van het bestuur een brief ontvangen over de heropening van de school. Ook vanuit
de school is er een brief gestuurd over de heropening met daarin de afspraken, die speciaal voor onze school
gelden. U ontvangt maandag ook nog de beslisboom. Hierin kunt u teruglezen wanneer uw kind wel of
wanneer uw kind niet naar school mag gaan. We verzoeken u deze beslisboom zorgvuldig te lezen en te
gebruiken indien nodig. En via deze weg nogmaals het verzoek om uw mail in de gaten te houden. We doen
ons uiterste best alles zo snel mogelijk te communiceren, maar we hebben veelal met meerdere partijen te
maken.
Denise Klapwijk

Begin dit jaar is Diego bij ons op school gekomen. Tijdens de periode van het thuisonderwijs heeft Diego al
digitaal kennisgemaakt met groep 5/6 J en de juffen Jannet en Lieke. Dinsdag kon hij hen allemaal “in het
echt” zien.
Na de voorjaarsvakantie komt er nog een nieuwe leerling: Chris. De juffen Marjan en Annet van groep
3/4/5 M hebben al kennis met hem gemaakt.
Diego en Chris, veel plezier bij ons op school!

Werkstukken tijdens de noodopvang

Sneeuwpop van Jalissa

Sneeuwpop
van Jay
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Groep 1/2/3 I
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Schilderijproject “Boom”
In de bijlage leest u over een mooi project van kinderen en personeel.
Atelier in groep 5/6 J:
Maak een bouwwerk van
sneeuw.

Traktatie op donderdagmiddag (juf Corina en stagiaire BEDANKT!)

