29. Nieuws

Agenda
Maandag 18 mei
Dinsdag 19 mei
Woensdag 20 mei
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei

15 mei 2020

Groep X
Groep Y
Groep Y
Hemelvaart, kinderen vrij
Hemelvaart, kinderen vrij

We zijn er weer!
Na acht weken was het eindelijk weer zover! De 1e schoolweek zit er bijna op. Het is goed
gegaan, we wennen aan het “nieuwe normaal”. Fijn dat er weer structuur in de week zit en
dat er niemand ziek is. We houden dit schema aan, totdat premier Rutte het anders
aankondigt. Naar verwachting is er in de loop van volgende week weer een persconferentie.
Gymlessen
Onze gymmeesters Erik en Luka geeft de komende tijd gymlessen op het veld voor de
school. De kinderen hoeven voor deze lessen niet om te kleden en kunnen niet douchen. Bij
erg slecht weer wijken we uit naar het speellokaal. De gymkleren kunnen tot nader orde dus
gewoon thuisblijven. Ook voor de kleuters. Wel zijn goede schoenen handig, dus geen
slippers, laarzen etc. We hebben de gymdagen hier en daar wat aangepast, zodat zowel de
X-groep als de Y-groep evenveel gymlessen krijgen.
Chromebooks en iPads terug
De meeste chromebooks en iPads kunnen weer terug naar school. We kunnen ze op school
weer goed gebruiken. Wanneer u echt geen andere mogelijkheden heeft om thuiswerk voor
de kinderen te doen dan met de geleende chromebooks, dan kunt u de chromebooks nog
even houden. Dus hierbij de oproep, als het éven kan, graag de spullen weer meegeven met
uw kind(eren).
Afscheidsmusical wordt gefilmd
De kinderen van groep 8 zijn samen met meester Henk en juf Chantal bezig om de musical te
verfilmen. Op deze manier kan er tóch een eindmusical vertoond worden . We hopen dat
vanaf 1 juli er ook weer 100 mensen in de grote zaal van de Skans mogen op anderhalve
meter. Dan kunnen we mogelijk een mooie première-avond gaan beleven!
Fijn weekend!
Het schoolteam

