11-04-2022

Tijdens de Paasviering kijken we met de kinderen naar de lichtpuntjes in ons leven…

Beste ouders/verzorgers,
Vorige week heeft u een brief ontvangen over de opvang van Oekraïense kinderen op de
basisscholen. Als school bieden we deze kinderen graag een veilige plek. Zoals verwacht hebben de
eerste ouders zich gemeld en zijn de eerste leerlingen al geplaatst. De kans is groot dat we nog meer
kinderen uit de Oekraïne mogen verwelkomen.
Het is fijn om te ervaren dat de samenwerking op dit gebied tussen de scholen in Loenen prettig
verloopt. Samen zoeken we naar creatieve oplossingen om de kinderen onderwijs te kunnen bieden.
We voorzien dat er in de (nabije) toekomst de behoefte ontstaat aan extra leerkrachten voor
bijvoorbeeld een taalklas, (gepensioneerde) leerkrachten die kleine groepjes vluchtelingenkinderen
willen begeleiden, tolken die kunnen vertalen tijdens een intakegesprek op school, NT2 leerkrachten
etc. Bent u iemand, of kent u iemand die hierin iets zou kunnen betekenen, dan hoor ik dat graag!
Aanmelden kan ook bij Simone: ib.podiumloenen@vechtstreekenvenen.nl
Sportdag en Avond4daagse
Hoewel er weer veel evenementen door kunnen gaan, geldt dit nog niet voor de sportdagen en de
avond4daagse. Onze gymleerkracht Astrid is nog niet voldoende hersteld en kan de voorbereidingen
voor de sportdagen dus niet op zich nemen.
Voor de organisatie van de avond4daagse is er een oproep gedaan bij verschillende verenigingen. Er
heeft zich nog geen vereniging gemeld. Helaas gaat deze activiteit dit jaar dus ook niet door.
Koningsspelen en juffendag
Wat wel doorgaat is de gecombineerde feestdag Koningsspelen/juffendag. De organisatie hiervan is in
volle gang. Het wordt een feest waarbij beweging, muziek en spelletjes centraal staan. Via Social
Schools wordt u van informatie over deze dag voorzien.
Pasen – continurooster tot 14.00 uur
Op donderdag 14 april vieren we het Paasfeest met elkaar. Fijn dat we dit met alle groepen samen
kunnen vieren. Tijdens een gezamenlijke viering kijken we met elkaar naar de lichtpuntjes in ons
leven. We gaan genieten van een feestelijke lunch die door de ouderraad wordt verzorgd. Daarna

spelen we met alle kinderen Levend Ganzenbord. Het belooft een gezellige dag te worden. Omdat we
deze dag een continurooster hebben, zijn de kinderen om 14.00 uur uit.
Voorleeswedstrijd
Anne-Mette heeft meegedaan aan de regionale voorleeswedstrijd die jaarlijks door de bibliotheken
wordt georganiseerd.
Omdat Anne-Mette deze voorleeswedstrijd heeft gewonnen, mag ze deze week meedoen aan de
Provinciale Voorleeswedstrijd. We wensen haar vanaf deze plaats heel veel succes!
Cito Eindtoets
Op woensdag 20 en donderdag 21 april maken de leerlingen van groep 8 de Cito-Eindtoets.
Lunch
De kinderen die tussen de middag thuis gaan lunchen, zijn ’s middags vanaf 12.50 uur weer welkom
op het schoolplein. Vanaf die tijd is er één van de leerkrachten op het plein om toezicht te houden.
Om 12.55 uur mogen de kinderen naar binnen zodat de lessen om 13.00 uur van start kunnen gaan.

Corona
Zoals u weet, hebben we nog steeds te maken met coronabesmettingen. Hoewel het aantal
besmettingen relatief klein is, wil ik u nogmaals wijzen op het volgende:
Houd de gezondheid van uw zoon/dochter goed in de gaten. Krijgt uw kind klachten die passen bij
corona zoals:
● verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
● hoesten
● benauwdheid of kortademigheid
● verhoging of koorts
● plotseling verlies van reuk en/of smaak
doe dan meteen een zelftest. Houden de klachten aan of worden ze erger, doe dan voor de zekerheid
de volgende dag nog een zelftest. Bij een negatieve testuitslag mag uw kind naar school.
Bij een positieve test blijft uw kind thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden. Is
uw zoon/dochter na vijf dagen klachtenvrij dan is hij/zij weer van harte welkom op school.

Agenda
april
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
maandag
mei
vrijdag
donderdag
vrijdag

14
15
18
19
20
21
22
25 t/m 6 mei

paasviering, paaslunch, levend ganzenbord / continurooster tot 14.00
Goede Vrijdag: alle kinderen zijn vrij
Tweede Paasdag: alle kinderen zijn vrij
studiedag team: alle kinderen zijn vrij
Cito-Eindtoets leerlingen groep 8
Cito-Eindtoets leerlingen groep 8
Koningsspelen en juffendag
Meivakantie

20
26 + vr 27
25

groep 1 t/m 4: vrije dag
Hemelvaartsdag: alle kinderen zijn vrij
vrije dag groep 1-4

Tot slot

Een hartelijke groet,
mede namens het team,
Petra Eindhoven

