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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
De kinderen van groep 5/6 krijgen groene vingers.
Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit groep 5/6B meegedaan aan Boomfeestdag. Helaas was het
vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om er een groot feest van te maken. Toch hebben de kinderen
er samen voor gezorgd dat park Noord weer een kastanjeboom rijker is. Ook was dit een mooie start voor
het project ‘Moestuinieren’. De kinderen van groep 5/6 krijgen de kans om te leren hoe ze een moestuin
moeten aanleggen en onderhouden. Dit gaan ze iedere vrijdagmiddag samen met meneer Henk doen. We
houden jullie op de hoogte over de werkzaamheden in onze moestuin.

Kalender
Week van 22 - 26 maart
Maandag
22 maart
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23 maart
24 maart
25 maart
26 maart

Week van 29 maart – 2 april
Maandag
29 maart Parro uitnodiging
oudergesprekken
Dinsdag
30 maart
Woensdag
31 maart
Donderdag
1 april
Rapporten mee
Vrijdag
2 april
Alle kleuters vrij

Gymlessen
Bewegen is van belang voor alle kinderen en dus ook voor de kinderen op onze school. We hebben daarom
nogmaals gekeken om binnen de geldende maatregelen ook deze lessen zoveel mogelijk door te laten gaan.
Voor de groepen 1 / 2 zijn er geen aanpassingen.
De afspraken die we gemaakt hebben voor de groepen 3 t/m 8 zijn:
- Er is op dinsdag en donderdag een gymstudent, die lessen verzorgd en op 1 ½ meter afstand van de
kinderen blijft. De leerkracht is hierbij aanwezig voor toezicht.
- Bij goed weer is er buiten een gymactiviteit.
- Bij slecht weer gymmen de groepen met een gymbevoegde leerkracht in de gymzaal. De overige
groepen doen een beweegactiviteit in hun klas.
- Er is altijd 1 groep in de kleedkamer, zodat we groepen blijven scheiden van elkaar.
- We dragen zorg voor de hygiëne maatregelen, zoals handen wassen voor en na de gymles.
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