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Nieuwsflits 8
Dinsdag 23 maart 2021
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsflits van onze school, zodat u op de hoogte bent van het laatste
nieuws. Gelukkig mochten we in de achterliggende weken weer naar school en hoefden klassen bijna
niet thuis te blijven. Daar zijn we erg blij mee, maar bovenal dankbaar voor. Anderzijds horen we ook
van zorgen in de gezinnen en soms ernstige omstandigheden. Mocht de Heere ook deze gezinnen goed
en nabij zijn.
Uit de gezinnen
Bij de familie Van Duuren is al enige tijd geleden een meisje geboren: Maud. Zij is het zusje van Quinn
uit groep 1.
Bij de familie Van der Pol is een jongetje geboren: Niek. Hij is het broertje van Noëlle uit groep 7,
Marlou uit groep 6, Plonia uit groep 5, Dalynn uit groep 4, Aaron uit groep 2 en Colin uit groep 0.
Bij de familie Van Vossen is een meisje geboren: Naomi. Zij is het zusje van Linde uit groep 3 en Kevin
uit groep 1.
Bij de familie Buijs is een jongetje geboren: Joël. Hij is het broertje van Lily-Rose uit groep 3 en Jack uit
groep 1.
Bij Naomi uit groep 6, Justin uit groep 5 en Olivia uit groep 2 is een zusje geboren: Marlie.
Alle gezinnen van harte gefeliciteerd!
Personeel
We hoorden van juf Petra Kunst dat zij binnenkort nogmaals geopereerd moet worden. Door
aanhoudende pijn zijn er weer onderzoeken geweest, waaruit bleek dat een nieuwe operatie
noodzakelijk was. We wensen de juf veel sterkte toe en hopen en bidden dat de ingreep het gewenste
resultaat mag hebben.
Verder willen we alvast meedelen dat meester Van ’t Hof bijna met pensioen gaat. Na vele jaren mag
hij het dan rustiger aan gaan doen en dat heeft hij zeker verdiend. Op D.V. woensdag 2 juni hoopt hij
op school afscheid te nemen. Op dit moment is er een commissie van leerkrachten, die
voorbereidingen hiervoor treft. Hoe de vervanging van meester Van ’t Hof er na die datum uit gaat
zien, is op dit moment nog niet bekend. We zullen u daar verder over informeren zodra we meer
weten.
Bron- en contactonderzoek door de GGD
Mocht er op school in een bepaalde klas een besmetting met het coronavirus plaatsvinden, zal de
school de contactgegevens van de ouders doorgeven van de kinderen uit die klas. De GGD kan dan het
bron- en contactonderzoek uitvoeren.
Studiedag personeel
D.V. woensdag 12 mei heeft het personeel een studiedag in het kader van de leerlingenzorg. Het gaat
om het planmatig werken aan de zorg voor het individuele kind, maar ook aan de groep als geheel.
Deze datum is de woensdag voor de Hemelvaartsdag. We hebben bewust voor deze datum gekozen,
zodat de kinderen dan een dag extra vakantie hebben.
Viering koningsdag
Gezien de huidige omstandigheden met het coronavirus, zal ook dit jaar Koningsdag niet met de hele
school gevierd kunnen worden. Op D.V. vrijdag 23 april zal er in de morgen wel in de groepen apart
aandacht besteed worden aan Koningsdag. We willen er voor de kinderen toch een mooie morgen van
maken. De school is deze vrijdag om 12 uur uit en dan krijgen de kinderen meivakantie.

Tot zover het nieuws van onze school. Ontvang een hartelijke groet!
Namen het team,
T. de Waard
Agenda: (Voor alle data geldt: D.V.)
Woensdag 31 maart: Groep 7 en 8 doen het theoretisch verkeersexamen
Vrijdag 2 april:
Goede vrijdag, geen school
Maandag 5 april:
Tweede Paasdag, geen school
Vrijdag 23 april:
Koningsdag op school. De kinderen krijgen 12 uur meivakantie
Maandag 10 mei:
Eerste maandag na de meivakantie
Woensdag 12 mei:
Studiedag personeel, de leerlingen hebben vrij

