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Coronavirus: hoe gaat de school daarmee om?
Donderdag 12 maart, 8.30 uur Themabijeenkomst
relationele en seksuele vorming
16-20 maart: De Week van de Lentekriebels
Dinsdag 17 maart: alle leerlingen vrij i.v.m studiedag
Ouderbijdrage
Woensdag 25 maart: De Grote Rekendag

Vrijdag 10 april: paasactiviteit
Maandag 12 april: 2e paasdag, alle leerlingen vrij
15, 16 en 17 april: Cito-Eindtoets groep 8
Maandag en dinsdag 20 en 21 april: schoolfotograaf
21, 22 en 23 april: ZONOVA-Koningsspelen
Meester- en juffendag: vrijdag 24 april
Meivakantie

Coronavirus: hoe gaat de school daarmee om?
Om goed te kunnen reageren op de ontwikkelingen van het Coronavirus checken we meerdere keren per dag de websites van het RIVM
en de GGD. Ook onderhouden we nauw contact met het
bestuursbureau van onze stichting Zonova, waar men ook extra alert
is op landelijke en regionale ontwikkelingen.
Vorige week zijn we al gestopt met handen schudden, een maatregel
die inmiddels voor het hele land geldt. Zodra er iets verandert m.b.t.
het virus en consequenties voor de school, laten we u dat direct via
Parro weten.
Donderdag 12 maart, 8.30 uur Themabijeenkomst relationele
en seksuele vorming/ 16-20 maart Week van de Lentekriebels
Op posters in de school en via Parro bent u al geattendeerd
op de themabijeenkomst van a.s. donderdag, over relationele
en seksuele vorming. De themabijeenkomst begint om 8.30
uur, in de aula van de school. Komt u ook?
In de week van 16-20 maart doen we mee met de nationale
projectweek van de ‘Week van de Lentekriebels’.
Deelnemende scholen geven een week lang les over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Op deze site vindt u
meer informatie over dit onderwerp.
Dinsdag 17 maart: alle leerlingen vrij i.v.m studiedag
Volgende week dinsdag, 17 maart, zijn alle leerlingen vrij. De medewerkers hebben die dag een studiedag.
Ouderbijdrage
Inmiddels heeft 70% van de ouders de ouderbijdrage en de schoolreis al betaald. De overige 30% moet z.s.m.
betalen óf hun stadspas laten scannen. Heeft u dat nog niet gedaan? Doe dat dan snel! U wilt toch ook graag dat
de Ouderraad leuke dingen organiseert én dat we met alle leerlingen op schoolreis kunnen?
Hoe te betalen? Meer informatie hierover vindt u in eerdere nieuwsbrieven en Parro-berichten!
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25 maart: De Grote Rekendag
Dit jaar doen we mee met de Grote Rekendag. De Grote Rekendag is een dag
voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een
dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat
rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk
rekenen kan zijn!

Vrijdag 10 april: paasactiviteit
Dit jaar vieren wij Pasen op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag). Het zal dit keer
een paasontbijt worden. De OR zorgt voor een ontbijt voor elke klas.
Daarnaast krijgen alle kinderen een klein zakje eitjes. Vanaf 8.30 uur wordt het
ontbijt in alle klassen uitgedeeld. Bordjes en bestek worden geregeld door de
paaswerkgroep. Woensdag 1 april worden Paasknutsels gemaakt worden
zodat de lokalen er alvast op hun paasbest uitzien.
Maandag 12 april: 2e paasdag
Op maandag 12 april is de school gesloten vanwege 2e Paasdag
15, 16 en 17 april: Cito-Eindtoets groep 8
Vanaf 15 april maken de meeste leerlingen van groep 8 de Cito-Eindtoets. De eindtoets is verplicht en meet de
kennis die de leerlingen hebben van taal en rekenen. Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten van de eindtoets
en hopen dat de leerlingen zich die dagen van hun beste kant laten zien!
Maandag en dinsdag 20 en 21 april: schoolfotograaf
Op bovenstaande dagen komt de schoolfotograaf weer op bezoek! We laten u uiterlijk
vrijdag 17 april wanneer de groep van uw kind aan de beurt is.
Koningsspelen
Dit schooljaar zullen de Koningsspelen op een andere manier
georganiseerd worden: samen met andere Zonova-scholen organiseren
we in de week van 20-24 april Koningsspelen op het Bijlmer Sportpark.
Het belooft een grote happening te worden, waarbij we uw hulp hard
nodig hebben!
Groep 1-2 en 3 gaan dinsdag 21 april sporten.
Groep 4, 5 en de Nieuwkomers Middenbouw op woensdag 22 april.
Groep 6, 7, 8 en de Nieuwkomers Bovenbouw op donderdag 23 april.
Meester- en juffendag: vrijdag 24 april
Net als eerdere jaren vieren alle medewerkers van onze school op dezelfde dag
hun verjaardag met de kinderen. Dit schooljaar doen we dat op vrijdag 24 april,
de dag voordat de meivakantie begint. We maken er samen een gezellige
ochtend van! De Alle leerlingen zijn die middag vanaf 12.30 uur vrij!

Meivakantie
Vanaf 24 april, 12.30 uur, tot en met zondag 10 mei hebben we vakantie. Maandag 11 mei beginnen we aan het
laatste deel van dit schooljaar. Om alvast rekening mee te houden: de zomervakantie begint dit schooljaar voor
ons erg vroeg; vrijdagmiddag 3 juli (vanaf 12.30 uur)!
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