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Donderdag 1 april 2021

Rapporten mee

Vrijdag 2 april en maandag 5 april 2021

Kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

Maandag 12 april 2021

Enquête continurooster mee

Dinsdag 20 april en woensdag 21 april 2021

IEP (eind)toets groep 8

Vrijdag 23 april 2021

Koningsspelen

Maandag 26 april en dinsdag 27 april 2021

Kinderen vrij i.v.m. margedag team en Koningsdag

Alles is anders in deze Coronaperiode
We zijn weer een aantal weken onderweg sinds de
thuiswerkperiode. Heel fijn om alle kinderen weer op
school te zien. We merken dat alles weer wat meer
gewoon wordt, al zijn er soms nog kinderen afwezig ivm
verkoudheidsklachten of in afwachting van testuitslagen.
Tot nu toe hebben we de Corona buiten de deur weten
te houden en daar zijn we blij mee.
In deze nieuwsbrief leest u over de gezondheid van juf
Hannah, een enquête die we graag willen houden
onder de ouders om te onderzoeken hoe u tegen een
continurooster aankijkt en een aantal nieuwtjes uit de
groepen. Veel leesplezier. De komende dagen mogen
we genieten van een aantal (zonnige) dagen vrij. We
wensen u een heel fijn Paasweekend toe.

Juf Hannah
Het is al weer even geleden, dat ik u informeerde over
hoe het nu gaat met juf Hannah.
In mijn bericht aan u van begin van dit jaar heb ik u
verteld dat juf Hannah een operatie had ondergaan,
omdat haar schildklier verwijderd moest worden. De
operatie is gelukkig goed verlopen en Hannah mocht al
vrij snel naar huis om te kunnen herstellen.
Ondertussen heeft Hannah een belangrijk deel van de
behandeling na de operatie ook al achter de rug.

De behandeling met jodium, die Hannah in januari
kreeg, was het zwaarst, met name omdat ze twee
weken geen fysiek contact met haar gezin mocht
hebben. Met beeldbellen en briefjes hebben ze samen
dit ongemak gelukkig voor een groot deel op kunnen
vangen. En het optimistische karakter van Hannah heeft
daarbij natuurlijk ook enorm geholpen!
Het inregelen van de medicijnen, die Hannah ter
aanvulling nodig heeft, gaat goed. Hannah is nog wel
vermoeid, maar ze gaat stap voor stap de goede kant
op. Qua werk mag ze de draad weer een beetje
oppakken, dus dat is voor iedereen mooi!
Juf Hannah liet me weten dat ze enorm blij is met jullie
aandacht en die van de kinderen in de vorm van
kaarten en tekeningen. Ze houdt de moed erin en heeft
vertrouwen in een voorspoedig herstel. Daar mogen wij
ons ook aan vast houden!
Hannah wil graag zoveel mogelijk betrokken blijven bij
de school en we helpen haar het meest om onze
aandacht volop aan het onderwijs te blijven geven.
Gelukkig staat het schoolteam onder leiding van juf
Karolien er garant voor dat de kinderen goed
onderwijs blijven krijgen. Karolien blijft in ieder geval
tot aan de zomervakantie als waarnemend directeur
beschikbaar, zodat er voor Hannah genoeg tijd is om
helemaal te kunnen herstellen.
Met vriendelijke groet, mede namens juf Hannah, juf
Karolien en het schoolteam,
Marian Bakker,
Bestuurder
Stichting Ultiem

Rapporten mee
Vandaag donderdag 1 april hebben de kinderen de
rapporten mee gekregen. Mocht u vragen hebben dan
horen we dit graag.
Groep 1 en 2
Intussen draait het cafetaria van groep 1 en 2 al een
paar weken. Zoals u ziet is er heel wat veranderd. We
hebben een naam. Meer gerechten. En een frituur. De
ijsjes liggen in de diepvries. Er wordt heel leuk
gespeeld. De kinderen van de huishoek komen eten, of
ze bestellen iets. Dat wordt dan keurig bezorgd.

Jarige juffen,
Vandaag hebben juf Lisa, juf Nettie en juf Grietha hun
verjaardagen in de klas gevierd. De kinderen uit groep
3 en 4 waren prachtig verkleed en hadden een erg
gezellige dag. De juffen zijn enorm verwend.

De kinderen van groep 5/6 werden door juf Grietha
getrakteerd op prachtig geschilderde stenen waar juf
Grietha voor elk kind een eigen persoonlijke
afbeelding op had gemaakt. Ook de leerkrachten
werden hiermee verrast. De kinderen en de
leerkrachten glunderden van zo’n persoonlijke
traktatie.

1 april in groep 3,4, 5 en 6
We waren vergeten dat er nog 1 belangrijke toets
gedaan moest worden. Deze toets test de algemene
kennis van de kinderen. Als de kinderen opdracht 1
goed hadden gelezen... zagen ze onderaan staan dat
het een 1 april grap was... maar niemand had goed
gelezen en iedereen begon de toets te maken, de
vragen waren heel moeilijk en kinderen hadden het
zweet op hun voorhoofd staan. Totdat juf zei: “Lees
eens onderaan je blad, 1 april!” We hebben er heel
hard om gelachen met zijn allen.

Wij wensen u
fijne
Paasdagen toe

Enquete wijzigingen schooltijden
Zoals u weet zijn wij aan het nadenken
over onze schooltijden. Na de ‘lockdown’ in maart 2020
hebben we een tijd gewerkt met een continurooster en
ook in de huidige periode zitten we er middenin. Er zijn
voor- en tegenstanders van deze schooltijden. Voordat
we een besluit nemen over het wel of niet wijzigen van
de lestijden in het schooljaar 2021/2022, willen we
daar eerst als team en ouders goed over nadenken en
dit bespreken met elkaar.
We gaan om deze reden een enquête maken en
verspreiden onder alle ouders. Met deze enquête willen
we
meer informatie krijgen
over
uw
mening over schooltijden en over de redenen die voor u
van belang zijn voor het eventueel wijzigen of
behouden van de schooltijden.
Op maandag 12 april sturen we u, via de mail, een
online enquête toe. We willen u vragen om deze
vragenlijst in te vullen en terug te mailen naar school. Als
veel ouders reageren kunnen we een zo eerlijk mogelijk
beeld krijgen van wat de mening is van de ouders. In
deze enquête zullen we u verder uitleggen wat de
bedoeling is.

