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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Iedereen draagt zijn steentje bij voor Oekraïne

De actie loopt ontzettend goed! Tot en met woensdag verzamelen wij de flessen in en volgende
week maandag maken we het bedrag bekend dat we hebben opgehaald.
Vervanging
Vandaag hebben we groep 1 helaas thuis moeten laten. Het lukte ons niet om vervanging te regelen
voor groep 1. Op dit moment zijn vier van onze leerkrachten/vervangers voor de langdurig
zieken/onderwijsassistenten afwezig door Covid.
Het wordt steeds lastiger om alle groepen op dit moment te bezetten. Ook voor het project heeft dit
wel gevolgen. Niet in alle groepen zal het natuurproject zo kunnen worden uitgevoerd, als eerder in
de planning lag. We hopen op uw begrip.

OPEN DAG
Op 23 maart is de open dag van Comprix. Deze dag zijn ouders die erover nadenken om hun kind bij
ons op school te doen van harte welkom om een kijkje te nemen binnen onze school. Tussen 9.30 en
10.45 staat de koffie klaar en zijn ouders van nieuwe leerlingen welkom om een rondleiding door de
school te krijgen.

Voor ouders van huidige leerlingen hebben wij tussen 11.30 en 12.30 de mogelijkheid om op school
te komen en de klassen langs te gaan. Zie hieronder.

Schoolbreed project natuur inloop

Aangezien 23 maart de OPEN DAG van Comprix is, leek dit ons een mooi moment om het project ook
aan de ouders te tonen. U bent van harte welkom op 23 maart tussen 11.30 en 12.30 uur in alle
groepen. Uw zoon/dochter mag dan ook met u meelopen als hij/zij dat wil.
Om 12.30 zijn de kinderen gewoon uit en kunnen ze naar huis.
Speurtocht
Op vrijdag 25 maart sluiten we met de hele school het project over de natuur op een gezellige
manier af door middel van een speurtocht in de ochtend.
De kinderen gaan in groepjes door elkaar op pad om een speurtocht te lopen waarbij ze vragen
krijgen over de natuur waar ze de afgelopen weken over hebben gewerkt.
We maken er een mooie afsluiting van.

Ouderenquête
Al veel ouders hebben de moeite genomen om de ouder enquête in te vullen. Hiervoor onze
hartelijke dank.
Mocht u hier nog niet aan toe zijn gekomen, dan heeft u nog wel even de tijd. Vorige week heeft u de
inloggevens via de mail ontvangen.
Oproep oude overhemden
We zijn op zoek naar oude overhemden, die we kunnen gebruiken tijdens de crealessen. Op die
manier is de kleding van de kinderen goed beschermd tegen verf/lijm etc.
Heeft u een oud overhemd die we hiervoor mogen gebruiken, dan kan deze worden ingeleverd bij de
leerkracht van uw kind. Alvast bedankt!
Gewijzigd testbeleid
Er is weer iets veranderd in het testbeleid. Hierbij de laatste adviezen.

Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week
preventief een zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen.
We kunnen nu nog testen bestellen en ouders die dus wel de testen willen ontvangen, kunnen t/m
juni nog testen ontvangen via school. Daarna vervalt dit.
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Morgen staat Dennis weer voor groep 6
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