Nieuwsbrief
15 mei 2020
Goedemiddag,
We zijn weer gestart en de eerste week zit erop. Wat is het fijn om de
kinderen weer te zien. En wat zijn ze blij dat ze weer naar school mogen en
kunnen spelen met hun klasgenootjes.
De eerste week is goed verlopen, doordat iedereen zich aan de gemaakte
afspraken heeft gehouden. Heel veel dank daarvoor. Wat fijn om te zien dat
alle kinderen en ouders begrijpen dat ze afscheid moeten nemen bij het hek
of alleen naar school gaan. We kijken uit naar de tijd dat we dit weer op een andere wijze kunnen
doen. Tot die tijd houden we vol!!
We merken dat kinderen heel erg hun best doen om de Corona afspraken na te leven. De routines
van handen wassen, aparte pauzes etc. hebben ze snel onder de knie.
Deze week stond veelal in het teken van “elkaar zien”. Hoe gaat het met iedereen? Hoe hebben ze de
afgelopen periode ervaren? En weer terug in de schoolse structuur. We merken dat kinderen hier
weer aan moeten wennen en dat is logisch. Aan het eind van de dag zijn ze moe maar voldaan, dat
hebben jullie waarschijnlijk thuis ook gemerkt.
We wachten vol spanning de nieuwe berichtgevingen vanuit de overheid af. Hoe gaat de laatste
periode van het schooljaar eruit zien? Mogen we weer volledig naar school of moeten we deze
situatie nog even voortzetten. We hopen natuurlijk op het laatste scenario, maar het moet wel
kunnen. We wachten af……
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.
Kim van den Berg

Contact met de leerkracht
Aangezien de richtlijnen voorschrijven dat ouders niet op het plein en in de school mogen komen, is
het helaas niet mogelijk om gesprekken met ouders in de school te voeren. Uiteraard vinden we het
contact met ouders zeer belangrijk. Mochten er vragen zijn, dan is telefonisch contact of contact via
de mail altijd mogelijk. Mocht er iets zijn, neem dan gerust contact op met de leerkracht. Andersom
zullen wij dat zeer zeker ook doen.

Bibliotheek Haaksbergen weer geopend
Sinds maandag 11 mei is het weer mogelijk om boeken te lenen bij de
bibliotheek in Haaksbergen. Uiteraard op aangepaste wijze. Het
Corona-protocol en de openingstijden zijn te vinden op de website:
www.bibliotheekhaaksbergen.nl

Oud papier
Op zaterdag 16 mei 2020 wordt er door ouders weer oud papier opgehaald.

Reminder aanmelden typeles Ravizza
Enige tijd geleden hebben de ouders van groep 6/7 een mail ontvangen over de typeles die op onze
school gegeven wordt. Opgeven kan nog, om zeker te zijn van deelname op onze school is het van
belang om dit zo snel mogelijk te doen. Vanaf volgende week worden de folders ook op andere
scholen verspreid en kunnen ook kinderen van andere scholen zich hiervoor aanmelden.

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst:

16 mei
21 en 22 mei
01 juni

Oud papier
Hemelvaart
Pinksteren

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

