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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Staat hij op de kalender?
Afgelopen maandag zijn we weer gestart na twee weken vakantie. Het was een goede start met een fijne
sfeer in alle groepen. Met de kinderen wordt er in deze weken uiteraard nog hard gewerkt aan de lesstof en
wordt er volop geleerd in de school. We maken met elkaar een echte spurt naar het einde.
Afgelopen week hebben we informatie gekregen over het protocol voor het basisonderwijs wat vanwege de
coronapandemie is opgesteld. Duidelijk is geworden dat op hoofdlijnen de beperkingen van wat kan en mag
tot de zomervakantie hetzelfde blijft.
Het blijft jammer dat er hierdoor zaken niet kunnen, zoals de Avond Vierdaagse of de musical in het Mozaïek.
We zijn hier op voorbereid en gaan, net zoals met de Koningsspelen, vooral doen wat wel kan. In en rond de
school gaan we dan ook zeker een heleboel organiseren.
Hebben jullie al op de kalender staan de zomerweek van 21 juni tot 25 juni? Dat wordt voor alle kinderen
een zomerse week met spelletjes, een voorstelling, een picknick, enzovoorts! En ja, we hadden het nog
tegoed: ZOMERCARNAVAL. En dus gaan we ook een dag verkleed naar school en is er een zomerbruiloft!
Binnenkort ontvangen jullie hierover nog verdere informatie. Het wordt hoe dan een super leuke week!
Kortom, we gaan met de kinderen een mooie afsluiting van het jaar tegemoet!
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 24 – 28 mei
Maandag
24 mei
Dinsdag
25 mei
Woensdag 26 mei

Tweede Pinksterdag

Week van 31 mei – 4 juni
Maandag
31 mei
Dinsdag
1 juni
Woensdag
2 juni

Donderdag

27 mei

Donderdag

3 juni

Vrijdag

28 mei

Vrijdag

4 juni

Beweeg 4-daagse
Beweeg 4-daagse
Kennismaking VO MWC
Studiedag,
alle kinderen vrij
Beweeg 4-daagse

Beweeg 4daagse
In de week van 31 mei is er geen avond 4 daagse, maar een heuse beweeg 4daagse op onze school!
Bewegen is gezond en dus zijn er in de week van 31 mei in elke groep extra beweegmomenten in die week,
bijvoorbeeld met bewegend leren, een groepschallenge of andere vorm waarbij we lekker actief zijn.

Kom je zaterdag 29 mei ook naar de Bootcamp Run?
De Bootcamp Run wordt mede georganiseerd door Social Club Hand in Hand te Wijchen, dit is een stichting
die zich bezig houdt met het bij elkaar brengen van inwoners en nieuwkomers van Wijchen. De Bootcamp
Run staat daarom in het teken van ‘ontmoeten’. Het is geheel toegankelijk voor iedereen tot en met de
leeftijd van 15 jaar, dus kom ook en neem je vriendje/vriendinnetje mee!
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