Vrijdag 15 mei 2020

Agenda
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei

Hemelvaartsdag en vrijdag vrij

Maandag 1 juni

2e Pinksterdag: kinderen vrij

Inleiding
Beste ouders/verzorgers,
De extra nieuwsbrief begint met een compliment voor alle ouders en
kinderen voor de manier waarop we deze week weer met elkaar zijn
opgestart. Anders dan anders, maar toch weer heel gewoon, naar
school!
En wat was het fijn om alle kinderen weer terug te
zien. U zult vast van uw kind hebben gehoord welke
aanpassingen we hebben genomen in de klas en in de
school om een veilige situatie te waarborgen. Het
vele handen wassen is daar een voorbeeld van. De
kinderen pakken de situatie buitengewoon goed op.
Op de dagen dat de kinderen niet op school zijn
werken ze thuis aan de opdrachten en taken. We
hopen uiteraard dat de situatie in Nederland het
eerdaags toelaat om scholen weer helemaal te
openen. Maar zolang het nodig is blijven de huidige
afspraken van kracht.
Gymlessen
Vanaf komende maandag zal meester Jorik weer
starten met gymlessen. Dat zal niet in de gymzaal
plaatsvinden. De kinderen gaan schoolplein-sporten.
Dat belooft wat! Gymkleding is hiervoor niet nodig
maar goede dichte schoenen wel. Ook de
Donderstenen krijgen op maandag schoolplein-gym. De
groepen die niet op maandag op school zijn krijgen een
sport aanbod van hun eigen leerkracht.

Laptops / Chromebook
Veel kinderen hebben een laptop of Chromebook van school geleend. Deze kan thuis nog
nodig zijn nu de school nog niet volledig open is. In dat geval kan het kind het device nog
even houden. Zodra het device bij school wordt ingeleverd kijken we direct even of alles nog
in orde is, of er geen sprake is van schade. Als alles goed is wordt dit aangegeven op het
bruikleendocument dat u eerder heeft getekend. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van
schade of een defect dan nemen we contact met u op.
Schoolreisje
U zult begrijpen dat er dit schooljaar geen schoolreisje kan worden georganiseerd. Heeft u al
betaald voor dit schoolreisje? Dan reserveren we dit bedrag voor volgend schooljaar. We
houden uiteraard goed bij welke ouders al hebben betaald. De ouders van groep 8 krijgen
het geld retour gestort.
De tuin op de schop
Zoals u misschien heeft gezien is de tuin bij de hoofdingang flink
onder handen genomen. Met het geld dat is opgehaald tijdens de
vorige Ede-doet actie, is een ‘bijen & vlinder-vriendelijke’ tuin
ontworpen. Tijdens de
meivakantie hebben enkele
leerkrachten de handen uit de
mouwen gestroopt om alles aan
te planten. Keurig op 1,5 meter
afstand natuurlijk.
We kunnen nog een sproeier en/of een lange tuinslang gebruiken op school. Heeft u iets
liggen dat u niet meer nodig heeft? Wij zijn er blij mee!
Goed weekend gewenst!

