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AGENDA
19 maart

13.00-15.00 Jeugdteam Gorinchem

19 maart

09.30 uur Bibliotheek in groep 4-5

19 maart

10.30 uur Bibliotheek in groep 5-6-7

25 maart

Grote Rekendag

30 maart

Theoretisch verkeersexamen BB

2 april

Excursie Levend Leren Eneco

2 april

Excursie Boerderij MB

2 april

13.00-15.00 Jeugdteam Gorinchem

7 april

Nationale buitenlesdag

8 april

Paasviering op school zonder ouders

10 – 13 april

Goede Vrijdag en 2e paasdag, vrij

17 april

Koningsspelen

VAN DE DIRECTIE
Van de directie.......en Corona,
Ik wil beginnen met u als ouders een
compliment
te
geven.
U
hebt
massaal het hoofd koel gehouden over
het Corona virus. Een enkele afmelding
de afgelopen 2 weken. Soms even
overleg en dan toch vertrouwen erin
hebben uw kind gewoon naar school te
sturen of vandaag (vrijdag) toch thuis te
houden. Van het personeel had tot
vandaag
ook
nog
niemand
zich
afgemeld. Goede berichten! Een mooi
bericht
ontving
ik
van
1
van
u: 'Goedemorgen, we hopen dat de
kinderen het niet krijgen op school. We
bidden ervoor. Alvast bedankt voor de
mail gr A. papa van J.'

Inmiddels zijn de maatregelen echter
wel strenger geworden. De nieuwe
afspraak is:
is uw kind verkouden, hoest het, heeft
het keelpijn of koorts, dan blijft het kind
thuis!
Zoals altijd belt u school om uw kind af
te melden. Houd u er rekening mee dat
de lijn bezet kan zijn.
De richtlijn geldt ook voor het personeel
op school. Dus het wordt nu spannend.
We verwachten nu dan toch meer
afmeldingen van kinderen, maar ook van
collega's. Het kan gebeuren dat uw kind
enige dagen per week, de hele week of
voor een langere periode helemaal niet
naar school kan omdat de leerkracht
ziek is.

Als dat zo is, wat kunt u dan
verwachten?
1. Een dag vooraf krijgt u via
Klasbord bericht van de leerkracht
zelf. Uw kind is vrij op de dagen
2. Een aantal klassen hebben
meerdere leerkrachten. Het kan
dus zijn dat u een bericht van
hen krijgt dat ze er allebei niet
zijn. Dan is uw kind alle dagen
thuis. Is de andere leerkracht er
wel, dan is uw kind natuurlijk
van harte welkom op school op
die dagen.
3. Ook via Klasbord krijgt u een
dag van te voren te horen
wanneer de leerkracht weer kan
starten omdat de klachten over
zijn.
4. Vanuit school ontvangt u voor
de zekerheid ook nog een email
over de afmelding en de
consequenties voor uw kind.
Door zo te handelen volgen we de
richtlijnen van de overheid. Het kan
zomaar zijn dat er komend weekend of
volgende week meer maatregelen
komen. U heeft vast de roep al gehoord
om de scholen te sluiten. En hebt er vast
al over nagedacht hoe u dat dan met uw
kind(eren) moet doen.

dat die leerkracht voor de groep
staat. U heeft dan tijd om opvang
te regelen. In het weekend kunt u
ook op zaterdag of zondag bericht
krijgen.
We begrijpen erg goed dat de
maatregelen voor iedereen heftig zijn.
Ook voor u als ouder, als werkende,
maar ook nu uw kinderen wellicht meer
thuis zijn. Niemand wil dit eigenlijk.
Zeker wij als school niet. We zien onze
leerlingen graag en geven liever aan alle
kinderen les dan aan een klein groepje
of zelfs helemaal niet. Maar om aan het
grote belang te denken, het virus zoveel
mogelijk tegen te houden, houden ook
wij ons aan de richtlijnen.
Maar dingen kunnen naast elkaar lopen.
In
de
groepen
gaan
we
zo
langzamerhand met de bijbelverhalen
richting Pasen. Ik had er dinsdag nog
een mooi gesprekje over met een
leerling. Die vroeg waarom mensen die
christen zijn, vaak een kruisje aan een
ketting hebben hangen. Een mooi
moment om het samen te hebben over
de betekenis van het sterven en
opstanding van Jezus. En als het kind
dan met verhalen van wonderen van
Jezus komt, merk je waar het binnen het
christelijk onderwijs ook om gaat. Laten
we met frisse moed en vertrouwen de
komende weken ingaan met elkaar!

PERSONEEL
Maandag 23 maart zal juf Corina
afscheid nemen van het team. Op
maandag 17 februari heeft ze dat
gedaan van de leerlingen, zoals u weet.
We zijn blij te kunnen melden dat we een
nieuwe
onderwijsassistente
hebben
gevonden. Dat is juf Annelies. Zij start
volgende week met inwerken en zal 2
dagen bij ons gaan werken (maandag en
donderdag) tot aan de zomervakantie.
We zijn blij met haar enthousiasme om
bij ons aan de gang te gaan. Ze zal met
name met de kinderen werken, dus u
hoort haar naam vast wel eens noemen.

Juf Heleen van den Hout gaat ook
binnenkort afscheid nemen van ons. Zij
gaat met pensioen. Ze werkt nog door
tot de meivakantie. De komende weken
zijn betekenisvol, vooral als je echt
afscheid gaat nemen van je werk. We
wensen haar fijne weken toe en een
mooi
afscheid.
In
de
volgende
nieuwsbrief meer hierover.
Net als overal is er wel eens verdriet bij
collega's om het verlies van een
dierbare. Dat verdriet hebben we de
afgelopen weken gedeeld met juf Roza.
We wensen haar en haar familie kracht
en sterkte toe deze weken!

LUDIEKE WIJZE AANDACHT KNELPUNTEN IN HET ONDERWIJS
Op de stakingsdagen van 30 en 31
januari hebben we met de kinderen
gewerkt
rondom
het
thema
“Mopperdag”. We hebben een schilderij
aangeboden aan de wethouder en de
petitie onder de aandacht gebracht.
Naar aanleiding van die actie zijn wij op

1 april bij de wethouder van onderwijs
uitgenodigd om te praten over de
invulling van middelen binnen het
onderwijs. Bij dit gesprek zullen directie,
een leerkracht, 4 kinderen en 2 ouders
van de ouderraad aanwezig zijn.

EXCURSIE LEVEND LEREN
De Levend leren
groepen waren

deze week op bezoek op de boerderij
van de familie Hakkert in Tricht.

PANNENKOEKDAG GAAT NIET DOOR
Deze week heeft de organisatie van de Pannenkoekdag 2020 besloten om i.v.m. het
Coronavirus de Pannenkoekdag 2020 niet door te laten gaan. We gaan wel bakken
met de bovenbouw en gaan wel pannenkoeken eten in de onder- en bovenbouw.
Voor de opa's en oma's gaan we het op een ander moment organiseren.
Dat hoort u nog van ons. Als uw kind pannenkoeken lust, hoeft uw kind op 20 maart
geen lunch mee naar school te nemen.

NL DOET OP 13 MAART GAAT NIET DOOR
Helaas is ook deze actie niet doorgegaan i.v.m. het Corona virus.
We hopen het op een later tijdstip in te halen.
We houden u op de hoogte.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie

21
23
24
10
27

oktober t/m 25 oktober 2019
december 2019 t/m 3 januari 2020
februari t/m 28 februari 2020
april t/m 13 april 2020
april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
20 juli t/m 28 augustus 2020

De vrijdagen voor de kerst- en zomervakantie zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij.
STUDIEDAGEN Bijzondere vrije dagen voor de leerlingen (i.v.m. studiedag
personeel):
15 oktober 2019, 13 november 2019, 28 januari 2020, 4 maart 2020, 28 mei 2020 en
26 juni 2020.
Volgende nieuwsbrief komt op 17 april

