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AGENDA
Do. 1 apr.
Vrij. 2 apr.
Ma. 5 apr.
Di. 6 apr.
Do. 8 apr.
Vr. 9 apr.
Ma. 12 apr.
Vr. 16 apr.
Di. 20 apr.
Wo. 21 apr.
Do. 22 apr.
Vrij. 23 apr.

Paasontbijt en Paasviering in eigen groep
Goede Vrijdag vrij
2e Paasdag vrij
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Anglia examens voor de kinderen die in januari mee zouden doen.
(De laatste mogelijkheid om mee te doen is 20 mei, opgave hiervoor kan via de website t/m 5 april)
Gastlessen in de groepen 7 en 7/8 over de 2e wereldoorlog
Fietsenkeuring groepen 7 en 8 (voor praktisch verkeersexamen)
Gastles in groep 8 over de 2e wereldoorlog
Cito Centrale Eindtoets groep 8
Cito Centrale Eindtoets groep 8
20.00 uur: MR vergadering
Praktisch verkeersexamen groepen 7 en 8 (ochtend)
Koningsspelen
Meivakantie tot en met zondag 9 mei!

CORONA
Corona blijft ons bezighouden. We hopen allemaal snel op betere tijden. Tot die tijd wordt er veel van iedereen gevraagd.
We hebben bijzonder veel waardering voor ieders doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen en flexibiliteit.
Helaas moesten de afgelopen weken enkele groepen in quarantaine. Heel vervelend, maar ook dit is snel en goed
opgepakt door kinderen, ouders en leerkrachten. We moeten helaas nog even blijven volhouden en doorgaan op de
manier zoals we nu werken. En vooral hopen dat iedereen gezond blijft!
ACTIVITEITEN IN APRIL
Ook deze maand gaan bepaalde activiteiten (zoals het kunst- en cultuurmenu) niet door.
Toch zijn er enkele activiteiten die we, onder strikte voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen, wel door laten gaan.
De groepen 7 en 8 krijgen een gastspreker in de klas, die over zijn/haar ervaringen in de tweede wereldoorlog vertelt.
Ook doen de groepen 7 en 8 mee met het praktisch verkeersexamen. Op 12 april moeten alle leerlingen van deze
groepen op de fiets naar school komen voor de fietsenkeuring door de wijkagenten. En natuurlijk 22 april voor het
praktisch verkeersexamen zelf. Veel succes!
Op donderdag 1 april (geen grap!) vragen we de kinderen om een eigen ontbijt mee naar school te nemen. Hier is al
informatie over verstuurd. We beginnen deze dag dan met een Paasontbijt op school. Dit waren we met kerst al van plan,
maar kon toen niet doorgaan. We vinden het leuk om dit alsnog te doen met Pasen in de eigen klas.
Ook zullen we op deze dag een Paasviering in de eigen klas houden.
Op vrijdag 23 april willen we de Koningsspelen in aangepaste vorm door laten gaan. De kinderen
mogen die dag in oranje kleding naar school komen (als ze dit willen). Wij gaan die dag op
verschillende tijden met de eigen groep leuke spelactiviteiten doen. We maken er een gezellige dag
van met elkaar!

De kinderen van groep 8 gaan op 20 en 21 april
de centrale eindtoets maken.
Dit jaar voor het eerst digitaal! We wensen ze veel succes!
Aansluitend aan het Paasweekend hebben we een studiedag
met het team. We gaan o.a. verder met de voorbereidingen
voor het komende schooljaar, meer leren over de (nieuwe)
mogelijkheden binnen onze digitale leeromgeving en de
resultaten van de cito toetsen en observaties analyseren.

SAMEN SPAREN VOOR EEN ANDER
Ook in april vragen we om thuis plastic doppen te bewaren. Deze kunnen in de week voor de meivakantie op school
ingeleverd worden. Voor de doppen krijgen we een bedrag, waarmee we bijdragen in onderzoek naar spierziekten.
Meester Henk is nauw betrokken bij dit goede doel en zorgt ervoor dat ze op de goede plek terecht komen!
We sparen dus even niet op school, maar kunnen op deze manier wel samen sparen voor een ander!
Na de meivakantie kiezen we een nieuw goed doel (maar mag er gerust doorgespaard worden met doppen!)
SCHOOLONTWIKKELING
De komende weken gaan we nieuwe lesmethoden uitproberen voor technisch/begrijpend lezen en Engels.
We verwachten dat we in juni een besluit hierover nemen, zodat we deze nieuwe methoden met ingang van het nieuwe
schooljaar kunnen gebruiken.
Verder willen we graag een praktijkklas opzetten. Hier hebben we verschillende materialen voor nodig. Zou u eens willen
kijken in uw schuur wat u niet meer gebruikt? Zouden wij als school deze materialen mogen hebben zodat wij die kunnen
gebruiken? Hierbij vindt u een lijst om welke spullen het gaat. Als u spullen heeft, zou u dit willen doneren aan de school?
U mag dit dan meegeven aan uw zoon/dochter. Wij hopen op deze manier aan veel spullen te komen waar de kinderen
vol enthousiasme mee aan de slag kunnen gaan!
Moestuin:
 Hark
 Scheppen
 Schepjes
 Gieter
 Kruiwagen
 Grote bloembakken
 Kweekkasje (evt. zelf maken van
fruitbakjes)
 Aarde
 Zaden
 Stekjes (bv. aardbeienplant)
 Bamboestokjes (voor het leiden
vd planten)
 Binddraad / klemmetjes
 Naambordjes
 Onkruidwieder

Gereedschap:
 Schroeftol
 Zaag
 Schroevendraaiers
 Nijptang
 Kniptang
 Hamer
 Zaagjes voor figuurzagen
 IJzerzaag
 Meetlat
 Rolmaat
 Waterpas
 Stanleymes
 Klemmen
 tuinslang

Overige materialen:
 Spijkers
 Schroeven
 Planken
 Hout
 pvc buizen
 Handschoenen
 Touw
 IJzerdraad
 Triplex
 Kwasten
 Rollers
 Schuurpapier
 Verf
 Afdekplastic
 Schilderstape
 Lijm
 Ducttape
 Opbergbakken
 Pallets

VAN HET TEAM
Op maandag 19 april zal Juf Paula voor het laatst juf Suzan vervangen in haar zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Suzan begint vrijdag 23 april weer. Paula is in een bijzondere periode gestart, midden in de lockdown. Ze heeft op een
snelle en enthousiaste manier de kinderen en ouders leren kennen. We willen Paula hartelijk bedanken voor haar inzet
en betrokkenheid en wie weet komen we elkaar nog eens tegen! Alle goeds toegewenst.
We wensen juf Suzan en de kinderen van groep 1/2B oranje weer veel plezier met elkaar!
Met Juf Daniëlle gaat het ook steeds beter. Ze is weer regelmatig op school en heeft diverse IB werkzaamheden
opgepakt, in samenwerking met Desirée. Fijn dat Daniëlle weer meer op school is!
Ook met Juf Hannie gaat het gelukkig wat beter. Zij zal vanaf april iedere werkdag weer even op school zijn en hoopt dit
de komende weken beetje bij beetje uit te kunnen breiden. Juf Tine blijft voorlopig op vrijdag in de groepen geel en groen
ondersteunen.
OVERIGE MEDEDELINGEN
We zijn volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.
Als u nog een zoon/dochter heeft die komend schooljaar 4 jaar wordt
en nog niet ingeschreven is, dan kunt u een inschrijfformulier downloaden
van de website of een mail sturen naar infomargrietschool@fluenta.nl.
Ook als er evt. verhuisplannen zijn, dan horen we dit graag.

