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Van de directie 
Heel fijn dat u als ouders/verzorgers 
oefent met de kinderen terwijl u ook moet 
thuiswerken of de zorg voor het gezin of 
anderen hebt. Een lastige opgave. Dank 
daarvoor! Het is belangrijk voor de 
kinderen om te oefenen, maar er is iets 
belangrijkers. We moeten met elkaar 
zorgen dat wij deze moeilijke periode zo 
goed mogelijk doorkomen. Maakt u zich 
geen zorgen over een mogelijke 
achterstand op school. De leerkrachten 
zullen de belangrijke onderdelen herhalen 
wanneer we weer mogen beginnen. 
Ervaar hiervoor geen druk. Waar kinderen 
behoefte aan hebben, is om zich veilig en 
geliefd te voelen. Speel in de tuin, bak 
pannenkoeken, klieder met verf, speel 
spelletjes, kijk een film, lees samen een 
boekje, enz. Ideeën hiervoor ziet u ook in 
de schoolapp. We krijgen regelmatig leuke 
en gekke foto's toegestuurd. Daar 
genieten we van! En u en kinderen 
hopelijk ook. :) 
 
Wist u dat? 
… dat Yassine, Serferaaz, Juelz, Bradley, 
Shahd, Jai, Sarah, Noémi, Amaya, Ruth, 
Kebron deze week jarig waren? Van harte 
gefelicteerd.  
… dat de juffen en meester van groep 7 en 
8 bij alle kinderen uit hun groep, het 

leesboek ‘De koning van Katoren’ in de 
brievenbus hebben gedaan?  Veel 
leesplezier gewenst. 
… dat wij elke week rond de 120 
thuiswerkboekjes maken voor de kinderen 
die hun werk op papier willen? 
… dat als u een thuiswerkboekje wilt, u 
zich daarvoor moet aanmelden via de mail 
of leerkracht? Heeft u zich al eerder 
aangemeld dan staat u al op deze lijst.  
…. dat u het thuiswerkboekje elke 
maandagmiddag, tussen 13.30 en 15.30 
uur, kan opgehalen op 
het hoofdgebouw? De 
juffen en meesters zitten 
voor u klaar. 
…. dat meester Hans het 
speeltoestel op het plein van het 
hoofdgebouw heeft geschilderd?  
… dat wij het ontzettend leuk vinden om 
foto’s, via de mail, te krijgen van kinderen 
die bezig zijn met schooldingen? 
… dat de avondvierdaagse dit jaar niet 
door gaat? Dat vinden wij erg jammer, 
maar begrijpelijk. 
… dat alle kinderen gebeld zijn deze week 
door hun juf of meester. Wij missen jullie 
enorm en wilden graag weten hoe het met 
jullie gaat. Laat het ons weten! 

 


