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Agenda
Maandag 13 juni
Dinsdag 14 juni
Woensdag 15 juni
Vrijdag 17 juni

Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Fietsexamen groep 7
GGD-screening leerlingen groep 7
Creamoment met thema Zomer
Blokfluitles groep 3 en 4
Scratchles groep 7 en 8
11 juni
15 juni
16 juni
17 juni

Sushant
Sofia
Virage
Ani

Groep 2
Groep 1
Groep 6
Groep 6

Mededelingen en verslagen
Praktisch verkeersexamen.
Maandag 13 juni is voor de leerlingen van de groepen 7 een spannende
ochtend.
Want na het behalen van het theoretisch verkeersexamen moeten de
leerlingen nu in de praktijk laten zien of zij de verkeerregels goed
beheersen én kunnen toepassen.
De leerlingen gaan individueel een route fietsen. Langs de route staan
vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of
de leerlingen goed handelen.
➔ Ouders van de leerlingen van groep 7, willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen op de fiets
naar school komen en dat de fiets in goede staat verkeerd!
Corona-richtlijnen
Corona is nog niet voorbij. Dat bleek deze week uit de melding van drie positief
geteste leerlingen. De ouders van deze groepen zijn via de Parro-app hierover
geïnformeerd. Ook nu gelden nog de corona-maatregelen.
We blijven waakzaam en voorzichtig. We willen voorkomen dat meer kinderen,
ouders en medewerkers besmet raken. Daarom gelden nog steeds
onderstaande afspraken:
- Zijn er corona-gerelateerde klachten? Doe een zelftest.
Mocht u nog zelftesten willen ontvangen, meldt dit dan bij de leerkracht.
- Bij een positieve uitslag van de zelftest gaat een gezinslid of kind in isolatie.
- U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf het moment dat u
klachten kreeg. Dat is dag 0.
U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van één of meer van
deze klachten: koorts, hoesten, keelpijn, benauwdheid , neusverkouden.
- Als iemand in huis corona heeft, mogen de andere gezinsleden naar buiten en naar school
als zij geen klachten hebben.

Kids for kids sportdag Haarlemmermeer
Deze sportdag organiseert Team Sportservice Haarlemmermeer op donderdag 16 juni voor alle
basisscholen in onze gemeente, meer dan 1500 kinderen komen zo in beweging.
De leerlingen maken tijdens deze sportdag kennis met verschillende sporten zoals volleybal, tennis,
voetbal, handbal, hockey, atletiek, dans en nog veel meer.
Bij de onderdelen worden onderling wedstrijden tegen elkaar gespeeld of een clinic gegeven.
Helaas zal onze school dit jaar niet deelnemen aan de Kids for Kids Sportdag.
We hebben onvoldoende begeleidende ouders en helaas is deelnemen dan niet mogelijk.
We hopen volgend jaar weer mee te doen aan deze sportieve scholendag!
Buiten gymmen
Wat fijn dat het weer vorige
week vrijdag goed was
en dat de eerste buiten gymles
weer kon plaatsvinden.
We hopen nog op vele mooie
dagen!

Stichting Leergeld

Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

