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Teamleiding:

Belangrijke data

Soile - maandag tot en met woensdag
Saskia - maandag en woensdag om de week
Judith - dinsdag en vrijdag

01 april
Studiedag, leerlingen vrij

Ilse - donderdag en vrijdag

De scholen zijn alweer een tijdje open en dat gaat, naar
omstandigheden, goed. We werken met gescheiden cohorten en
checken elke dag de CO2 meters in de lokalen om ons open ramen
beleid daarop aan te passen. De sneltesten bij de leerkrachten werken
écht, afgelopen week hebben we slechts twee keer een uur een
leerkracht hoeven vervangen totdat deze de uitslag kreeg. De groepen
merken daar dus nauwelijks iets van.
Ook het vooruitzicht op lente en mooier weer helpt wel bij ons om de
goede moed erin te houden.
Al met al zijn het niet ons eigen verdiensten maar we zijn er maar wat
blij mee!

02-05 april
Paasweekeinde, leerlingen
vrij
27 april
Koningsdag, leerlingen vrij
03-14 mei
Meivakantie, leerlingen vrij

Studiedag
Op 01 april (geen grap) heeft het team een studiedag en zijn de
leerlingen vrij van school.
Wij gaan ons bezighouden met de formatie van volgend jaar en zullen
de toetsen van afgelopen periode schoolbreed analyseren.
Aansluitend is het paasweekend dus we zien de leerlingen op dinsdag
06 april weer op school .

Schooltuinen
Voor groep 6 zijn de schooltuinen begonnen. Elke woensdag hebben zij
les over natuur, zaaien, telen, wieden en oogsten en zijn zij
verantwoordelijk hun eigen stukje grond. Inmiddels hebben zij geleerd
dat er best veel regenwormen in Amsterdam leven en zijn ze er niet
meer bang voor.

Groep 8
Een spannende tijd voor de leerlingen uit groep 8. Zij hebben zich
inmiddels aangemeld bij een VO-school en zullen op 08 april de uitslag
van de loting krijgen. In april vindt dan nog de laatste toets voor hen
plaats. Daarna zullen we ons focussen op een goed afscheid voor en
met hen.
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Gevonden voorwerpen
Er is weer een grote hoeveelheid gevonden voorwerpen verzameld. Deze zullen we op woensdag 31 maart
op het plein uitleggen. Checken jullie even of er iets van je kind bij ligt? Wat overblijft wordt na afloop in de
kledingbak gedaan.

Subsidies
Wij ontvangen van veel ouders tips en ideeën over de subsidies die aangevraagd kunnen worden. Leuk dat
jullie zo meedenken. Wij zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden en zijn hier druk mee bezig.
Sommige subsidies gaan in contact met de gemeenten, zoals bijvoorbeeld het schoolplein. Deze heeft
onze prioriteit en aandacht.

Personeel
Last but not least:
Anina is zwanger van haar tweede kindje. Zij werkt nu al buiten de klas, dit is een maatregel als gevolg
van Covid-19, en zal binnenkort met verlof gaan.
En Tessa is inmiddels bevallen van een kerngezonde zoon, Loek! Moeder, vader en kind maken het
uitermate goed!
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