Nieuwsbrief mei
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste schoolweek zit er al weer op. Wat was het fijn om elkaar weer te zien en met
elkaar te kunnen spelen, ontdekken, praten en lachen. Wij zijn trots op de kinderen hoe
flexibel ze omgaan met het 'nieuwe normaal' .
Hopelijk gaan vanaf 1 juni alle basisscholen de hele week weer open, maar het is
afwachten wat het ministerie daarover besluit.
Hoe raar het ook klinkt, deze tijd van lockdown heeft ons misschien ook wel wat gebracht.
Het is niet meer vanzelfsprekend om op vakantie te gaan naar het buitenland, elkaar een
hand te geven, naar een theater of bioscoop en zelfs niet naar een kerk te gaan.
Het leven is vertraagd en er is meer tijd voor reflectie en bezinning. Zelf vond ik de
toespraak van de koning op de lege Dam op dodenherdenking heel indrukwekkend.
Laten we vanuit ons geloof vertrouwen hebben in de toekomst en ons realiseren dat we
Hem en elkaar nodig hebben.
Elke maand ontvangt u van ons een nieuwsbrief met daarin actuele informatie over de
gang van zaken.
Veel leesplezier!
juf Janita, juf Daniëlle, Meester Luuc
Thuis werken
We zijn gewend om met de middenbouw
te werken met een dag- en weektaak.
De afgelopen weken hebben we digitaal
gewerkt via Google Classroom.
Maandag zijn we gestart met een nieuwe
digitale omgeving. Je vindt deze op
www.mijnweektaak.com. Deze omgeving
is gebruiksvriendelijker en
overzichtelijker dan Google Classroom.
We zijn maandag gestart en het werkt erg
prettig.
Mocht er lesuitval zijn door ziekte van
leerkrachten of door een studiedag,
verwachten we dat de kinderen (vanaf
groep 3) thuis het werk doen zoals
aangegeven in de weektaak. Ook als
kinderen thuis blijven met lichte
verkoudheidsklachten willen we het
onderwijs zoveel mogelijk door laten
gaan. De laptop van school mag tot de
zomervakantie thuis blijven, zodat het
werk hierop gemaakt kan worden.
Gebruikersgegevens voor
mijnweektaak.com worden in een apart
bericht verstuurd.

Buiten spelen
Ook in deze periode spelen we veel
buiten. Denkt u aan voldoende warme
kleding en schoenen/laarzen die de
kinderen zelf aan en uit kunnen trekken?
Zeker ’s ochtends kan het nog best fris
zijn op het plein.

Gebouw
Het nieuwe gebouw is zo goed als klaar.
Het is erg mooi geworden!
Helaas zijn er vertragingen op getreden
bij het aanleggen van water en
elektriciteit. We verwachten dat we begin
september kunnen verhuizen naar het
nieuwe gebouw. We houden u uiteraard
op de hoogte!

Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie komen er drie
nieuwe leerlingen bij op onze school. 2
leerlingen in groep 4 en 1 leerling in
groep 1. Voor de vakantie komen ze een
keertje kennismaken. We kijken er naar
uit!

Schoolfotograaf
Op donderdag 11 juni staat de
schoolfotograaf gepland. We sluiten aan
bij CNS Herédium in Zijderveld. We gaan
er vanuit dat dit doorgaat. Meer
informatie volgt.

Snappet
We zijn met groep 6 overgestapt van
Gynzy naar Snappet. Snappet biedt meer
mogelijkheden om in te spelen op de
individuele leerlijnen van een leerling.
Snappet biedt helaas nog geen leerstof
aan voor groep 3. Daarom gebruiken we
dit jaar voor groep 3 nog Gynzy en
beginnen we in groep 4 met Snappet.
Met Snappet kunnen de leerlingen ook
thuis aan de gang. De gebruikersgegevens
worden in een aparte mail verstuurd.

Bijbelverhalen
We lezen deze weken verhalen over
koning Salomo. Hij mocht één ding aan
God vragen. Hij koos niet voor rijkdom of
een lang leven, maar voor wijsheid. Het
was het begin van een ‘koninklijke’
carrière. De koning kreeg zoveel wijsheid,
dat het hele land ervan opbloeide.
Daardoor kreeg hij ook de rijkdom waar
hij niet om gevraagd had er nog bij. Uit
verre landen kwamen mensen zich
vergapen aan zijn rijkdom, zoals de
koningin van Seba. Koning Salomo was
een wijze rechter, hij liet een tempel en
een paleis bouwen en had alles wat een
mens zich maar kon wensen. Maar hij
wilde nog meer: Hij boog zich neer voor

andere goden dan de God van Israël.
Daardoor had zijn koningschap
uiteindelijk geen toekomst. Met de
kinderen denken we ook na over de vraag
wat wijsheid is. In de Bijbel is wijsheid
verbonden met de vraag naar het goede:
je bent wijs als je goede, verstandige
dingen doet.

Belangrijke data:
21-22 mei
vrije dagen i.v.m. hemelvaart
Do. 28 mei
studiedag (leerlingen werken thuis)
1-5 juni
junivakantie
Donderdag 11 juni
schoolfotograaf
Ma. 6 juli
studiedag (leerlingen werken thuis)

