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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Een gezonde en vrolijke vakantie allemaal!
Vandaag was de laatste schooldag voor de vakantie. We sluiten daarmee een uitzonderlijke periode af. De
weken met onderwijs op afstand, waarin we met elkaar ons best hebben gedaan om er goede, leerzame en
vooral ook fijne weken van te maken.

Petje af,
voor alle kinderen en jullie als ouders!
Jullie inzet, om er met ons een succes van te maken, was groot!
Deze week kon de school dan weer open. Door het winterse weer waren we er allemaal dinsdag weer.
Ondanks het frisse weer was het een warm welkom voor iedereen. In alle klassen was er meteen een fijne
sfeer en was het meteen weer vertrouwd om onder 1 dak te kunnen spelen en leren met elkaar. Heerlijk,
dat we elkaar voor deze vakantie alweer gezien hebben.
We keken vandaag ook even terug op de corona-maatregelen die we genomen hebben. De aanpassingen
die we gedaan hebben en ook het werken met bijvoorbeeld de gespreide lestijden voor de groepen 3-4, is
goed verlopen. Dat betekent dat we hier na de voorjaarsvakantie op dezelfde wijze mee verder gaan.
Dan is het nu vakantie, een week even helemaal geen school. Dik verdiend hebben we dit allemaal.
Ik wens jullie bij deze een gezonde en vrolijke vakantie toe!
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 22 – 26 februari
Maandag
22 feb. Start school
Dinsdag
23 feb.
Woensdag
24 feb.
Donderdag
25 feb.
Vrijdag
26 feb.

Week van 1 – 5 maart
Maandag
1 maart
Dinsdag
2 maart
Woensdag
3 maart
Donderdag
4 maart
Vrijdag
5 maart

Oudergesprekken en rapporten
De rapporten en oudergesprekken zijn vanwege de korte tijd dat de kinderen weer op school zijn een paar
weken verschoven. Het rapport ontvangen de kinderen op 1 april en in de week van 6 april vinden er
oudergesprekken plaats.

Speurtocht van Carnavalsvereniging de ‘Blauw Koppen’
De carnavalsvereniging heeft een speurtocht georganiseerd in het centrum van Wijchen. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief vinden jullie informatie over deze speurtocht. Wie vindt de verloren steken ?

Sneeuwverhaal uit groep 7-8
In deze nieuwsbrief worden we getrakteerd op één van de mooie SNEEUWVERHALEN die alle leerlingen
van de groepen 7-8 deze week gemaakt hebben. Veel leesplezier !

Konijntje in de sneeuw
Op een dag werd konijntje wakker. Ze maakte het raam open en woesj de sneeuw kwam naar binnen.
Brrrrrr dacht het konijntje. Ze ging warme kleren aandoen en ging naar buiten. Daar ging ze in de sneeuw
spelen. Ze maakte een sneeuwpop. Ze noemde de sneeuwpop Snowie. En toen ging ze sleeën.

Ze viel heel vaak en ze lachte iedere keer dat ze viel. Toen ging ze naar binnen, want ze had het koud. In
de middag ging ze weer naar buiten. Ze had zo veel lol dat ze tot 4 uur buiten bleef. Daarna ging ze
worteltjes stamppot eten. Daarna ging ze slapen. Toen ze wakker was renden ze naar beneden en trok
de gordijnen opzij en er lag nog steeds sneeuw. Toen rende ze naar de deur en ze rende naar buiten. En
maakte een sneeuw engeltje. Ze maakte er 4 ,5 of 6 daarna ging ze op haar trampoline. Ze maakte op de
trampoline veel salto’s. Brrrrrr er was sneeuw in haar jas gekomen. Ze rende gauw haar huis in en ging in
bad. Ze maakte veel schuim in het bad. Toen trok konijntje haar pyjama aan en ging een slaapje doen.
Einde
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