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Agenda
Donderdag 15 april
Vrijdag 23 april
Maandag 26 april t/m
vrijdag 7 mei
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd
en
een fijne dag!

Vergadering Medezeggenschapsraad
Koningsspelen (meer informatie volgt)
Meivakantie

11 april
12 april
13 april
15 april

Julia d’H
Finn
Enes
Phoebe
Evelien

Groep 5
Groep 8
Groep 4
Groep 4
Groep 6

Mededelingen en verslagen
Koningsspelen
De gloednieuwe videoclip van 'Zij aan zij', het lied van de
Koningsspelen 2021.
Het lied sluit dus perfect aan op ons thema van
dit jaar: IK+JIJ=WIJ.
Deze week zijn de leerlingen gestart met het oefenen van
het lied.
Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 23 april zal dit lied ook
zeker te horen zijn!
Meer informatie over de Koningsspelen volgt.
De video vindt je op Youtube met onderstaande link:
https://login.koningsspelen.nl/redirect.cfm?mail_id=
10141&link=https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Elk jaar doen kinderen uit groep 7 mee aan het
nationale VVN theoretisch en praktisch
Verkeersexamen.
Kinderen uit groep 7 beantwoorden tijdens het
examen 25 vragen, vanuit hun rol als fietser,
voetganger en passagier.
Er wordt getest of ze de verkeerskennis
voldoende beheersen, goed inzicht hebben in
verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van
het belang van veilig verkeersgedrag.
De kinderen moeten voor het examen een
aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken

onder de knie hebben.
Ook is het belangrijk dat ze weten wat ze
moeten doen als ze
verkeersborden tegenkomen.
Vorige week hebben de leerlingen van groep 7
hun theoretisch verkeersexamen gemaakt.
En… alle leerlingen zijn geslaagd.
Het praktisch verkeersexamen zal, onder
voorbehoud, maandag 7 juni plaatsvinden.
Daar zullen ook de leerlingen van groep 8 bij
aanschuiven, omdat het praktisch examen vorig
schooljaar niet door kon gaan.
Voor de controleposten hebben we 5 ouders
nodig van 8.45 uur tot 12.00 uur. Heeft u tijd en zin, geef u dan vast op bij de leerkrachten.
Corona.
Nogmaals wil ik u attenderen op het volgende:
Bij verkoudheid blijven de leerlingen thuis!
Als zij 24 uur klachtenvrij zijn, kunnen ze weer naar school.
Als u of één van de huisgenoten Corona gerelateerde klachten
heeft, vraag ik u om een test te laten uitvoeren.
Zolang de testuitslag nog niet bekend is blijven alle gezinsleden thuis!
Bij een positieve testuitslag volgt bron-en contactonderzoek door de GGD. Iedereen in uw
huishouden blijft thuis.
Bij een negatieve testuitslag hoeven u en uw huisgenoten niet meer thuis te blijven, tenzij zij zelf
klachten krijgen, dan moeten ook zij zich laten testen. Ook u hoeft niet meer thuis te blijven en
mag weer doen wat u normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande
klachten verergeren na de testafname, dan moet u thuisblijven en opnieuw een coronatest laten
afnemen.
Het is belangrijk dat het hele gezin de regels volgt.
Zo helpt u voorkomen dat de mensen om u heen besmet raken en de kinderen op school elkaar of
de leerkrachten besmetten. Met elkaar kunnen we er hopelijk voor zorgen dat de school open
blijft!
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

