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Beste ouders/verzorgers,
Tussen het vorige directienieuws en nu heeft er alweer het een en ander plaatsgevonden.
Wat fijn dat veel activiteiten weer door kunnen gaan en wat hebben we een geluk gehad met het
weer tijdens de Paasactiviteiten en de Koningsspelen. Zoals u zal begrijpen zijn we enorm blij met alle
ondersteuning die we van u als ouders weer als vanouds mogen ontvangen. Nu er weer meer
mogelijk is, zal ook de vraag om hulp weer toenemen.
We zien de blije gezichten wanneer er weer een leuke activiteit is en daarvan kunnen zowel de
teamleden als de ondersteunende ouders enorm genieten!
Ziek
Nu de corona wat achter ons lijkt – in ieder geval in heftigheid, komen de ‘gewone’ ziekten weer de
school binnen. We hebben van alles alweer gehoord -buikkramp, griep, waterpokken, verkoudheid.
Soms overvalt het de leerlingen thuis, soms in school. Wanneer het in school gebeurt, wil het wel
eens voorkomen dat er wordt afgesproken dat de zieke leerling zelf naar huis mag en dan daar
aangekomen even belt om te melden dat hij/zij veilig over is. In verband met de aansprakelijkheid
moeten we daarvan afwijken.
Kinderen die tijdens de schooldag ziek worden, moeten op worden gehaald.
Groepen thuis
We willen u nogmaals bedanken voor de flexibiliteit die er door u in de thuissituatie moet worden
ingezet zodra een groep thuis moet blijven vanwege gebrek aan vervanging. Het is en blijft een
vervelende situatie.
Ouderpanel
In maart heeft er weer een ouderpanel plaatsgevonden.
Het is fijn om willekeurige ouders te spreken over hoe wij het op school doen. Wat gaat goed en
waar kunnen we verbeteren? Daarnaast hebben we gekeken naar (on)mogelijkheden van Snappet en
andere digitale lesmethoden, die we naast het werken op papier gebruiken.
Er was een klein groepje ouders op de uitnodiging afgekomen, helaas was een aantal vanwege ziekte
plotseling afwezig. Voor het volgende panel zullen weer andere ouders tijdig een uitnodiging
ontvangen.
In de SchoolApp heeft u een verslag van dit panel kunnen lezen. We vinden het bijzonder mooi dat
de aanwezige ouders zelf een verslag wilden aanleveren voor de SchoolApp.

Leerlingenraad
De leerlingenraad is weer bijeengeweest en we hebben het in het bijzonder gehad over een
mogelijke actie voor Oekraïne. De actie is onmiddellijk uitgerold en heeft een mooie opbrengst
opgeleverd.
Dit schooljaar zullen we nog één keer bij elkaar komen.
Plein
Met enige regelmaat moeten we (vlak) na schooltijd jongeren van het plein sturen die rondom de
picknicktafel ‘hangen’. Hierbij zijn vaak twee leerlingen, meerdere oud-leerlingen en meerdere
‘vriendjes van..’ betrokken.
Het plein is voor niet-leerlingen verboden terrein en na schooltijd afgesloten. We merken dat er niet
alleen ‘gehangen’ en gevoetbald/gespeeld wordt, maar er wordt ook gerookt en de picknicktafel
vertoont sporen van vernieling. Vanzelfsprekend is dat niet de bedoeling, we hebben de jeugdwerker
en wijkagent hiervan op de hoogte hebben gesteld.
Gezond mee
We willen u graag deelgenoot maken van het feit dat we enorm blij zijn dat er zoveel gezonde
etenswaren mee naar school worden gegeven voor de pauze en lunch.
We streven ernaar dat dat wat meegaat naar school ook daadwerkelijk opgegeten gaat worden (incl.
korstjes).
Soms echter zit er nog ‘iets lekkers’ (vaak minder gezonds) in het bakje. Dit gaat weer mee naar huis.
Informatieavond
In de kalender was melding gemaakt van een informatieavond aan het eind van het schooljaar. Deze
hebben we uit de kalender gehaald. In plaats hiervan zal u de informatie voor het nieuwe schooljaar
op papier thuiskrijgen.
Laatste spurt
We gaan gezamenlijk nog een aantal intensieve weken tegemoet. Weken van leuke dingen, toetsen,
gesprekken etc. We wensen iedereen een fijne laatste spurt van dit schooljaar.

Met vriendelijke groet,
Annita Post en Erwin Breukelman
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