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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Thuisquarantaine
En toen werden wij afgelopen vrijdag ook geconfronteerd met het feit dat we 2 groepen naar huis
moesten sturen.
Wat knap dat zoveel ouders en kinderen zich goed aan de quarantaine regels hebben gehouden. Het
is lastig om de hele tijd thuis te zitten, terwijl kinderen eigenlijk niks liever willen dan spelen met
vriendjes. Toch hebben we jullie allemaal nodig om ervoor te zorgen dat we met elkaar weer snel
naar school toe kunnen. Dus bij thuisquarantaine blijven kinderen thuis.
Vanaf afgelopen donderdag kwamen de eerste kinderen die negatief getest waren gelukkig weer op
school. Ook de andere kinderen zien we hopelijk weer snel in goede gezondheid op school terug.
Plan B
Het kan zomaar gebeuren dat ook een andere groep een keer aan de beurt is en in thuisquarantaine
moet. Dit levert veel stress op en daarom is het goed om aan de voorkant wel na te denken over hoe
u de opvang kunt regelen wanneer u plotseling geconfronteerd wordt met een dergelijk situatie.
Ook op school hebben wij een plan B
Kinderen die in thuisquarantaine moeten, kunnen online de instructies van de leerkracht meekijken
via google meet. Het is een alternatief en zal nooit het fysieke onderwijs kunnen vervangen, maar we
doen ons best met de middelen en de mensen die we dan beschikbaar hebben om toch onderwijs in
een vorm door te laten gaan.
Kinderen die ziek zijn en thuisblijven hoeven geen online lessen te volgen.

Digi D
Een tip namens een van de ouders is om voor uw kind alvast een Digi D aan te vragen. Op deze
manier krijgt u een eventuele uitslag van een test sneller binnen.
We willen nogmaals benadrukken dat een test altijd op vrijwillige basis gebeurt en dat het niet zo is
dat dit van school moet. We begrijpen heel goed dat er ook ouders zijn die hun kind liever niet willen
laten testen. Ook dat respecteren wij.

Koningsspelen
Vandaag hebben we een hele gezellige Koningsspelen gevierd met de kinderen. De leerlingen zijn
naar de golfbaan geweest, waar ze een geslaagde golfclinic hebben gevolgd.
De groepen 1 t/m 7 hebben allemaal sportieve activiteiten op school gedaan, in hun eigen groep.
Binnenkort zijn de foto's op onze website te bekijken.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN

Huiswerk
Groep 6
Spelling blok 7 op maandag 26 april 2021
Eindtoets groep 8
Afgelopen week hebben de meeste kinderen van groep 8 Route 8 gemaakt. De eindtoets van het
basisonderwijs. Een paar kinderen zullen de toets nog moeten inhalen. Na 17 mei kunnen we de
uitslag van de toets verwachten.
Vrije dagen
Op dinsdag 27 april zijn alle kinderen vrij i.v.m. Koningsdag. De meivakantie start op 1 mei en loopt
tot en met 9 mei. Op donderdag 13 en vrijdag 14 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart.

EXTERNEN
In de bijlage een flyer over een sportactiviteit in de meivakantie vanuit buurtsportnetwerk.

Avondvierdaagse nieuws

Avondvierdaagse Appelscha 2021
Helaas, ook dit jaar hebben we als bestuur van de stichting Avondvierdaagse moeten
besluiten om geen “ouderwetse” avondvierdaagse te organiseren. Maar…

Toch gaan we door!
We hebben ons aangesloten bij het initiatief van de bond om een HOME EDITION te
organiseren.
Dit betekent dat we iedereen de gelegenheid bieden een eigen Avondvierdaagse te lopen.
Dus niet in hele grote groepen tegelijk, zoals je gewend bent. Maar alleen met een vriendje,
sportmaatje of met je gezin. Je kunt de vier dagen lopen in de periode tussen 29 Maart en 30
Juni 2021. Maar tussen de eerste wandeldag en de vierde mogen maximaal twee weken
zitten. Het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven! Je kunt op elk gewenst moment en dag
lopen. Aanmelden voor deze Home-Edition gaat via de website:
www.avondvierdaagseappelscha.nl waar ook nog meer informatie te vinden is.

Speciale Actie / Uitdaging!
Om een positieve draai en een uitdaging te geven aan het wandelen in het Drents Friese
Wold houden we vanaf 1 mei tot en met 15 mei een speciale actie.
Jullie weten vast allemaal wat een Happy Stone is en deze “special A4D Happy Stone” gaan
we in het bos verstoppen langs paden van reeds gelopen routes.
Als je de speciale steen vindt, meld je het ons via Facebook / Messenger. Je krijgt dan in ruil
voor de steen een cadeautje van ons. We hebben 50 cadeautjes klaar liggen voor de
gelukkige vinders. Daarna stopt onze actie.
Dus… vanaf 1 mei goed zoeken in het bos! Veel plezier en meld je met een leuke foto bij ons.
Groeten,
Gepke van Dekken en Alice Start
Stichting Avondvierdaagse Appelscha
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