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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Er wordt volop gespeculeerd over het al dan niet openen van basisscholen na de meivakantie,
werken in kleinere groepen en op verschillende tijdstippen van de dag.
De media zorgt hierdoor voor veel ruis. De overheid is in afwachting van een rapport van RIVM
waarin de rol van kinderen in het besmettingsrisico op Corona duidelijk moet worden.
Feit is dat we met zijn allen moeten afwachten tot de minister-president volgende week, in de
vakantie dus, met berichtgeving komt. Daarna hoort u van ons.
Vrijdagmiddag 17 april start de meivakantie. Het is fijn dat het weer zich van haar zonnige kant
laat zien. We hopen dat de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen en dat iedereen lekker kan
bijtanken! We wensen alle kinderen en ouders veel plezier en hopelijk zien we jullie snel daarna
weer terug!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag na de vakantie staat We helpen elkaar centraal.
Om goed te kunnen functioneren in een groep, in de maatschappij, bij een
vereniging of in een baan, is het belangrijk dat je leert dat er regels zijn
en dat je leert dat je je daaraan moet houden. Regels en afspraken zijn
niet alleen voor anderen, ook voor jezelf. Elkaar helpen vinden we een
belangrijk uitgangspunt. We hopen dat u dit thuis onderschrijft. Ook op dit
vlak willen we “Samenscholen” graag in praktijk brengen!

LEESBINGO VOOR DE MEI-VAKANTIE
Kennen jullie hem nog; de leesbingo? Net zoals in de
herfstvakantie hopen we dat ook nu weer veel kinderen
lekker blijven lezen in de meivakantie. Daarom hebben alle
kinderen van de groepen start t/m groep 5 een leesbingo
mee naar huis gekregen.
Na de vakantie mag de volle bingokaart worden ingeleverd
bij de leerkracht.

Voor de liefhebbers van sport en spel…..
In de bijlage een leuk idee van Jibb voor Koningsdag thuis.

