
                                    

 

 

    

                                                11 maart 2022 

Binnenkomst school 
Na de voorjaarsvakantie zijn de maatregelen omtrent Corona 
enorm versoepelt. Het gevoel naar het “oude normaal” komt 
steeds meer een beetje terug, daarom treden de oude 
afspraken over binnenkomst in school vanaf volgende week 
weer in. 
Rond 8.15 uur zal de pleindienst aanwezig zijn. 
Groepen 1 t/m 3 mogen vanaf 8.20 uur naar binnen en de 
kinderen van groep 4 t/m 8 mogen om 8.25 uur met de 1e 
bel naar binnen. 
 
Klassenshow groep 3 
Op vrijdag 25 maart is de klassenshow van groep 3. De 
klassenshow zal in de grote hal (ingang sporthal) gehouden 
worden. Hier hebben we meer ruimte, zodat er maximaal 2 
ouders van groep 3 kunnen komen kijken. De ouders kunnen 
dan plaatsnemen op de stoelen die al klaar staan. 
 

Techniekdag 
Woensdag 23 maart in “de week van Openbaar Onderwijs”, 
hebben we onze techniekdag. Dit jaar is het thema 
“Beweging”.  In de klassen zullen diverse techniekactiviteiten 
aangeboden. In de jaren voor Corona mochten ouders altijd 
even kijken bij de kinderen in de klas.  
Dit jaar willen we uit voorzorg  geen ouders in school om 
eventuele kans op besmetting van het corona virus zo klein 
mogelijk te houden. De kans is aanweizg dat een groot aantal 
ouders zullen komen en daardoor veel mensen in één ruimte 
bewegen en/of aanwezig zullen zijn. 
De leerkrachten zullen in ieder geval wel foto’s/filmpjes 
maken en deze delen via Social Schools. 
 
Schoolvoetbal 
De datum van het schoolvoetbaltoernooi op 6 april is 
verschoven naar woensdag 25 mei. Dit vanwege de 
organisatie door Olympia. 
De kinderen krijgen één dezer dagen een brief mee om zich 
te kunnen inschrijven voor het schoolvoetbal. 

 
 

Fun and Forget 
Niet alle kinderen groeien onbezorgd op. Hiervoor hebben de 
buurtsportcoaches en de jongerenwerkers van gemeente 
Zwartewaterland in samenwerking met steunpunt 
Mantelzorg een aantal activiteiten georganiseerd. In de 
bijlage vindt u meer informatie. 
 
Oekraïne: 
Groep 8 is afgelopen week begonnen met een aantal acties 
om Oekraïne financieel te steunen via Giro 555. Ondertussen 
is er al ruim € 300,- opgehaald! Twee leerlingen van groep 8 
houden zaterdag 12 maart een scharreleierenactie, waarbij 
de gehele opbrengst ten goede komt aan Giro 555. 
 

 
 
 
 
Bijzondere data: 
 
23 maart: Techniekdag 
 
25 maart: Klassenshow groep 3 
 
28 maart: Theoretisch verkeersexamen groep 7 
 
29 maart: Promoshow Mad Science 
 
6 april: Schoolvoetbal vervalt!!! (nieuwe datum; 25 mei) 
 
8 april: Klassenshow groep 4 

  

 


