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Belangrijke	  data	  
Maandag	  21	  maart	  

!	  TB2	  gaat	  naar	  de	  boerderij	  
Dinsdag	  22	  maart	  
!	  inloopochtend	  

Maandag	  28maart	  
!	  start	  3e	  blok	  TSA	  
Woensdag	  30	  maart	  

!	  studiedag	  –	  alle	  kinderen	  vrij	  
	  	  
Aangepaste	  Corona	  regels	  

Het	  dringende	  advies	  aan	  leraren	  en	  
leerlingen	  van	  groep	  6,	  7	  en	  8	  om	  twee	  keer	  
per	  week	  preventief	  een	  zelftest	  te	  doen	  

vervalt.	  Wel	  blijft	  het	  advies	  om	  bij	  klachten	  
een	  (zelf)test	  te	  doen.	  
Voor	  wie	  wil	  hebben	  we	  zelftesten	  op	  

voorraad,	  dus	  aarzel	  niet	  om	  Rob	  of	  Dieke	  (of	  
de	  leerkracht)	  er	  om	  te	  vragen	  mocht	  je	  ze	  
nodig	  hebben.	  

	  	  
Oekraïense	  kinderen	  

Bij	  de	  Montessoridag	  waren	  circa	  20	  
Oekraïense	  kinderen	  aanwezig	  met	  hun	  
moeders.	  Met	  handen	  en	  voeten	  werd	  er	  

gecommuniceerd.	  Rob	  zag	  stugge	  kinderen	  
binnenkomen	  en	  blije	  en	  open	  kinderen	  
vertrekken	  na	  afloop.	  

Alle	  kinderen	  kregen	  van	  de	  zusjes	  Besseling	  
(leerling	  en	  -‐oudleerlingen)	  een	  rugzakje	  
cadeau	  met	  een	  knuffel,	  tekenspullen	  en	  

andere	  leuke	  dingen.	  Ze	  hadden	  dat	  betaald	  
met	  de	  250	  euro	  die	  ze	  hadden	  opgehaald	  met	  
lege	  flessen	  inleveren,	  hun	  eigen	  spulletjes	  

verkopen	  en	  liedjes	  zingen.	  We	  waren	  zeer	  
van	  hun	  actie	  onder	  de	  indruk!	  
	  	  

MR	  leden	  gezocht!	  
We	  hebben	  inmiddels	  2	  kandidaat	  MR	  leden	  
en	  1	  iemand	  die	  erover	  nadenkt.	  Van	  die	  2	  

kandidaatleden	  is	  er	  eentje	  die	  het	  doet	  
omdat	  ze	  vindt	  dat	  het	  moet.	  En	  ze	  heeft	  het	  

al	  eens	  eerder	  gedaan.	  Heel	  mooi,	  zijn	  we	  ook	  
blij	  mee!	  Maar	  er	  zijn	  ook	  ouders	  die	  het	  nog	  

nooit	  hebben	  gedaan	  ☺	  .	  En	  het	  is	  echt	  
interessant	  om	  de	  achterkant	  van	  de	  school	  te	  
bekijken.	  Het	  gaat	  om	  7	  keer	  vergaderen	  in	  

een	  jaar,	  aan	  het	  begin	  van	  de	  avond.	  Op	  
dagen	  dat	  het	  iedereen	  uitkomt.	  We	  hebben	  
je	  denkkracht	  nodig!	  Dus,	  zet	  de	  stap	  en	  geef	  

je	  op!!	  
	  	  
Verbouwing	  

De	  verbouwing	  maakt	  een	  grote	  sprong:	  deze	  
week	  zijn	  de	  wanden	  van	  de	  gymzaal	  
geplaatst.	  Hopelijk	  hebben	  julie	  de	  foto’s	  in	  

SchoolPraat	  gezien.	  Hieronder	  nog	  een	  paar	  
foto’s	  van	  een	  aantal	  grote	  transporten	  voor	  
de	  bouw	  van	  de	  gymzaal.	  De	  transporten	  zijn	  

vrijdag	  gestart	  en	  zijn	  tot	  zover	  goed	  verlopen.	  	  
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Kleuterwijsheid	  uit	  de	  klas	  van	  juf	  Heleen	  
Wiske	  krijgt	  een	  lesje	  halve	  uren	  met	  de	  klok.	  

Eerst	  oefenen	  op	  volgorde	  half	  één,	  half	  twee	  
etc.	  Dan	  zegt	  ze:	  “En	  daarna	  door	  de	  war	  hè	  
juf?”	  

	  	  
Juf	  wil	  je	  mijn	  banaan	  openmaken?	  Hij	  heeft	  
waterpokken	  (banaan	  heeft	  bruine	  vlekken)	  

En	  er	  zit	  beurs	  op.	  
	  	  
We	  hebben	  beestjes	  gezocht	  in	  de	  Slatuinen:	  

Suske	  zegt:	  We	  hebben	  de	  beestjes	  in	  een	  
doosje	  gedaan	  en	  ik	  heb	  nog	  een	  veertje	  
gevonden;	  hier	  doe	  die	  er	  maar	  bij,	  dan	  

kunnen	  ze	  vegen!	  
	  	  
Pluk:	  Juf	  ik	  heb	  gister	  een	  hele	  romantische	  

middag	  in	  het	  park	  gehad.	  Het	  is	  geheim	  hoor,	  
maar	  Pippi	  weet	  er	  ook	  van.	  


