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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Iedereen draagt zijn steentje bij voor Oekraïne

Er zijn al ongelofelijk veel flessen binnengekomen! Wat fijn dat de actie zo goed aanslaat. De eerste
kinderen hebben ook al flessen ingeleverd. De actie loopt tot 23 maart. Mocht u deze week nog lege
flessen hebben dan kunt u ze aan uw zoon/dochter meegeven.

Vervanging
Wendy is helaas nog steeds niet hersteld van Covid. Het heeft meer tijd nodig dan verwacht. Martha
Ridderbos zal de komende weken groep 1 draaien tot Wendy er weer is, op dinsdag 22 en dinsdag 29
maart zal Mirjam Steg de groep draaien, omdat Martha die dagen verhinderd is. In groep 2 zal Tini
Engberts de groep op woensdag draaien. We hopen natuurlijk dat WEndy goed hersteld.
Gelukkig gaat het weer iets beter met Mieke en zij is afgelopen week al op school geweest. Zij zal
steeds iets meer uitbreiden. Xandra blijft voorlopig de hele week in groep 3 om voor continuïteit te
zorgen. Met Inez gaat het helaas nog niet goed en zij zal voorlopig nog niet op school komen.
Beterschap Inez.

Gillian komt elke maandag even op school langs om met het team wat te drinken. De ene week gaat
het beter dan de andere week. Het herstel gaat heel langzaam, maar het is er wel gelukkig. Het is fijn
om Gillian elke week even te zien op school.

Babynieuws
Mariska is zwanger! In juli verwachten Mariska en Arjan hun eerste kindje. Geweldig nieuws
natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Mariska zal na de meivakantie andere werkzaamheden oppakken
en daarna met zwangerschapsverlof gaan. We zijn bezig om hier een invulling aan te geven.

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
In alle groepen wordt op dit moment al gewerkt over het schoolbrede project natuur. Op 23 maart
willen wij u als ouder de gelegenheid geven om ook even in school te komen om te kijken hoe en
waar de kinderen aan hebben gewerkt deze periode.
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.
Rectificatie

In het vorige RSN werd vermeld dat groep 1 t/m 4 op 1 april vrij is. Dit moet alleen groep 1 en groep
2 zijn. Groep 3 en 4 gaan deze dag dus gewoon naar school.
Ouderenquête
Deze week ontvangt u de inloggegevens voor de ouderenquête.
Pleinaanpassingen
Afgelopen dinsdag zijn de eerste materialen geplaatst op het plein voor bewegend leren. Het is nog
niet helemaal klaar, dus we maken er nu nog even niet veel gebruik van, maar zodra alle pleinstickers
ook aangebracht zijn, zullen we zeker vaker op het plein oefeningen doen met bewegen en leren.
NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 6
Groep 6 krijgt de komende vier weken op vrijdag les in fluitinstrumenten.

Groep 4/5:
15 maart 2022 → groep 4: toets tafel van 2
15 maart 2022 → groep 5: toets tafel van 9
NIEUWS VAN EXTERNEN
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