
 
Nieuwsbrief 20 –  16 april 2020 

 

Beste jongens, meisjes en ouders,  
Deze week is een korte nieuwsbrief. Na het paasweekend hebben we morgen de 
koningsspelen aan huis. We wensen jullie er veel plezier bij.  
Volgende week dinsdagavond horen we van de minister hoe het verder gaat met de scholen 
na de meivakantie. Blijven ze dicht? Gaan ze open? Als ze open gaan, hoe wordt dan de 1,5 
meter afstand gehouden? Allemaal vragen die bij veel mensen spelen, ook bij jullie en ons. 
Wij zijn benieuwd. Ons streven is om volgende week donderdag 23 april duidelijkheid te 
geven naar jullie hoe het eruit gaat zien na de meivakantie.  

Blijf gezond en houd vol. Jullie zijn onze kanjers! 
 

Buitenopdracht groep 7/8 
Zijn slakken gek op watermeloen? 

Lars had een mooie vangst slakken en ze 
waren er zeker gek op zo te zien. 

 

 

 
Wat hebben water en geluid  

met elkaar te maken? 

 
 
 



Wie is er jarig deze week? 
Door de corona gaan verjaardagen er anders uit zien. We 
wensen de volgende leerling toch een hele fijne verjaardag 
toe:  
Hedy Knoop  22 april  
Denken jullie ook aan je klasgenootje als die jarig is?  
 

Leesboeken ruilen  
Maandag is er weer gelegenheid om je leesboeken te ruilen tussen 10.00uur en 14.00uur. 
Buiten bij de tafeltennistafel staan dan kratten op 2 meter afstand met verschillende AVI 
niveaus en prentenboeken. Leg je oude boek erin en pak een nieuw boek eruit. Zorg ervoor 
dat je 1,5 meter afstand houdt van andere kinderen. Veel leesplezier!  
Daarnaast zal er ook een krat staan met lege schriften en wit papier. Als je dat nodig hebt, 
mag je dat pakken.  

 
Muziekles 
Vorige week hebben we gemeld dat onze muziekjuf Dorien online muzieklessen heeft 
gemaakt. Vandaag kregen we het bericht dat meester Bart van Muziek van de Toekomst ook 
online muzieklessen heeft gemaakt voor de bovenbouw. Deze zijn op dezelfde plek te 
vinden. Op de site van Muziek en Kunstwijs: https://www.muziekenkunstwijs.nl/ is links 
boven in het menu het kopje ‘videolessen’ te vinden.  
Het gaat om een afgeschermde pagina met materiaal dat verder ook niet verspreid mag 
worden. Iedere week komt er een korte video online waarbij de leerlingen mee kunnen doen 
met een muziekles. Dit zijn korte video’s (10 à 20min) waarbij de leerlingen even lekker 
kunnen zingen of meebewegen.  
 

Opvang  
De opvang is gecentraliseerd in Neede op de Kardinaal Alferink school zoals jullie hebben 
kunnen lezen in de eerdere nieuwsbrief. De opvang is op schooldagen en niet op vrije dagen 
en vakanties.  
Opgave blijft gaan via de eigen directeur: m.ribbers@keender.nl.  
Volgende week maandag is juf Leonie bij de opvang en donderdag is meester Jelle bij de 
opvang. Die dag kunnen zij geen mail beantwoorden tussen 10 en 12uur maar zullen ze het 
op een ander moment doen die dag. 
 

Nieuws uit de MR 
 

 

Nieuws uit de OR 
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