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Beste ouders/verzorgers,
Na een aantal weken met wat vrije dagen zitten we nu weer in een volle schoolweek. Aankomend
weekend is het Pinksterweekend. Vervolgens kijken we uit naar een periode waarin we aan de slag
gaan met toetsing, het afscheid van groep 8 en hopelijk veel leuke activiteiten. Dit laatste zal van de
maatregelen afhangen. Zodra er nieuws is, zullen we u op de hoogte brengen.
Schoolfruit
Het schoolfruit voor deze week is als volgt:
Woensdag: ananas
Donderdag: snacktomaatjes
Vrijdag: watermeloen
Nieuws van onze kinderopvang
In het kinderdagverblijf hebben we Koningsdag niet ongemerkt voorbij laten gaan: we hebben een
Nederlandse vlag geknutseld en liedjes gezongen.
Voor mama hebben we een mooi cadeau gemaakt, omdat het op 9 mei moederdag was.
Omdat het meivakantie was op de BSO, werden we ook af en toe verwend door de juffen en
kinderen van de BSO met een lekker gebakken of gekookt eitje.
Buiten op het speelplein heeft onze klusjesman een mooie wateractiviteit gebouwd. En dat komt
goed uit, want we zijn na de meivakantie begonnen met het thema “Oef, wat warm!”, zodat Puk en
de kinderen bij mooi weer heerlijk buiten kunnen spetteren met water.
Groepsindeling 2021-2022
Afgelopen periode heeft het team gekeken naar de groepsindeling. In samenspraak met de MR zijn
de groepen komend jaar als volgt verdeeld:
Groep 1-2
Groep 2-3
Groep 3-4
Groep 5
Groep 6-7
Groep 7-8
Komende periode wordt er gekeken welke combinatieklassen we nog een aantal dagdelen uit elkaar
kunnen halen. Ook bekijken we komende periode wie welke groep zal gaan draaien.
Als laatste punt zullen we de leerlingen over de groepen verdelen en u daarover informeren.

BSO Onder de Wieken
Op de BSO zijn de kinderen bezig geweest met het thema “Holland”. Koningsdag, 4 mei en
bevrijdingsdag vielen tenslotte allemaal in de meivakantie. En dus hebben we oranje soep
(pompoensoep) gemaakt, tompoezen gebakken en ook lekker geluncht met gebakken of gekookte
eieren. Daarnaast hebben we geknutseld (Hollandse grachtenpandjes en klompen) en bingo gedaan.
Verder heerste er een vakantiegevoel waar in we lekker hebben gespeeld met de nieuwe playmobil,
naar de speeltuin zijn geweest en buiten hebben gespeeld.
Bag2School
Op woensdag 26 mei zal Bag2School weer kleding inzamelen. Breng uw zakken alstublieft ’s ochtends
mee naar school en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten!
Dit jaar deelt bag2school geen zakken uit. We hopen dat u de kleding thuis zelf in wilt zamelen.
In de bijlage een aparte brief over dit inzamelproject waarvan de opbrengst naar de school gaat.
Rens en Els
Ik ben blij u te kunnen melden dat zowel Els als Rens stappen zetten in hun gezondheid: Els is
dagelijks op school om werkzaamheden te verrichten en Rens geeft fulltime les aan groep 5.
Peiling
Onlangs heeft u een e-mail ontvangen over het invullen van een vragenlijst over de school. We
hopen op een grote respons. Zo kunnen we onze doelen en ons beleid op de uitkomst aanpassen.
Corona
We ontkomen er niet aan om ook iets over covid-19 in deze nieuwsbrief op te nemen.
De groepen 4 mogen volgens het nieuwste protocol als 1 bubbel gezien worden en hoeven niet meer
in de bubbels binnen het cohort te werken.
We zullen later informeren over activiteiten als sportdagen enzovoorts. Hopelijk kan er zoveel
mogelijk (in aangepaste vorm) zo veilig mogelijk doorgaan.
Behalve bovenstaande opmerking over groep 4 is er weinig verandert in het protocol primair
onderwijs. Wellicht dat dit met de aankomende versoepelingen alsnog gebeurt. Tot die tijd gelden
nog altijd de maatregelen die per 8 februari (het heropenen van de scholen) in zijn gegaan.
Schoolfoto’s
De inloggegevens voor de schoolfoto’s zijn binnen. Dat betekent dat uw kind vandaag of morgen een
kaart mee krijgt. Op deze kaart ziet u hoe u kunt in loggen om de foto’s te zien en eventueel te
bestellen.
Kunstweken
De twee weken voor de meivakantie hebben we fantastische kunstweken gehad. U heeft dit op social
media en in parro kunnen volgen. Uw kind krijgt een folder mee naar huis waarop een inlogcode
staat om on-line de resultaten te bekijken. Ook kunt u hier eventueel bestellingen plaatsen.
Met vriendelijke groet, namens het hele team van ons IKC
Tobias Vermeulen, directeur

