Nieuwsbrief
19 maart 2020
Trefwoord – thema: Verbinden
Weekthema: Verbondenheid

Regel van de week
De komende weken besteden we extra aandacht aan de volgende regel:

Hoe houden we aandacht voor elkaar?!
Complimenten
Het is vandaag precies een week geleden dat het kabinet een reeks maatregelen aankondigde om
de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen.
Afgelopen zondag werd besloten om ook alle kindcentra in Nederland te sluiten. Een maatregel die
ons allen raakt. Het land kwam de afgelopen dagen verder tot stilstand. Op school proberen we
ondanks alles om paraat te staan voor onze kinderen. Er wordt noodopvang verzorgd voor kinderen
van ouders die cruciaal werk verrichten om de samenleving draaiende te houden in deze tijd van
crisis.
Er wordt thuisonderwijs georganiseerd. Alle kinderen en ouders
zijn enorm hun best aan het doen om alles goed te laten verlopen.
Wij zijn buitengewoon trots op de manier waarop jullie allemaal
thuis aan de slag zijn gegaan. Iedereen is bijzonder voortvarend
bezig. De kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn allemaal druk
bezig om hun weektaak te maken.
Na morgen is het weekend en dan mag het schoolwerk ook echt
aan de kant.
Lekker weekend vieren.
Er is een onzekere tijd aangebroken. Ook de komende weken zal
er nog veel van ons allen gevraagd worden. Wij begrijpen dat er
vragen leven over hoe alles zich gaat ontwikkelen en op veel van
deze vragen zijn nog geen antwoorden. Het enige dat wij kunnen
zeggen is dat we er alles aan zullen doen om samen zo goed
mogelijk door deze periode heen te komen. De gezondheid van
onze kinderen en ons allen staat daarbij voorop.
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Voor nu willen wij vooral onze waardering uitspreken voor alle inzet van iedereen. Laten we in deze
moeilijke periode oog houden voor elkaar, voor onze kinderen en onze dierbaren.

Foto’s van thuiswerkende kinderen

Agenda
De komende weken gaan alle geplande activiteiten, zoals ze in het onderstaande schema staan, niet
door. Ook de eindtoets voor groep 8 gaat niet door.
Hoe het na 6 april verder gaat zullen we afwachten.
•
•
•
•
•
•

18
19
20
23
24
27

maart
maart
maart
maart
maart
maart

–
–
–
–
–
-

Drentse veurlezers / Voetbaltoernooi
Kangoeroe rekenwedstrijd / tennisles groep 3 en 4
Pannenkoekendag (groep 5) / Voorstelling ‘De vrouw en het jongetje’ (groep 1-4)
Start themaweken Vrijheid
Directieoverleg CKC Drenthe / Workshop Drents Archief – groep 5-6
Weeksluiting door de leerlingen van groep 3
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•
•
•

30 maart – Workshops filosoferen (groep 1-4)
31 maart – ‘Scoor een boek’ (groep 5)
3 april – Weeksluiting groep 5

•

6 april – Weer naar school??

•

7 april – Open ochtend / Nationale Buitenlesdag / Musical ‘Vrijheid’ door de groepen 7 van
beide scholen (12.30 – 14.00 uur voorstelling voor de hele school)
9 april - Paasviering
10 – 13 april – Pasen
17 juni - Schoolfotograaf

•
•
•

De thuiswerkende juffen ….
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