
 

                             
                                                                                             Nieuwsbrief 10 
                                                                                             Schooljaar 2020-2021              
                                                                                             Mei 2021 
 
 

Informatie rondom het Coronavirus… 
Langzaam aan zijn er versoepelingen van de Coronamaatregelen. Zo zijn alle winkels weer open en 
binnenkort kunnen musea e.d. weer bezocht worden. Ook op school is er vanaf deze week een kleine 
versoepeling. Zoals wellicht bekend waren alle leerlingen zowel binnen als buiten alleen met de eigen groep, 
de zogenaamde bubbel. Vanaf deze week zullen de leerlingen van de groepen 1/2 zowel binnen als buiten 
weer samen spelen en leren. Ook de leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 spelen buiten weer zoals voor de 
Coronaperiode. Wel blijven deze leerlingen binnen nog in de zogenaamde eigen bubbel.   

Wijziging personeel in de groepen 6, 6/7 en 7… 
Tot aan de zomervakantie zal meneer Benno ondersteuning bieden aan een Keender collega-school in 
Neede. Hierdoor kan hij op de woensdagen geen les meer geven aan groep 7.  
Vanaf deze week komt op alle woensdagen juf Marije voor hem in deze groep. 
Juf Inge zal vanaf deze week alle woensdagen les geven in groep 6. En juf Marian alle woensdagen in groep 
6/7. Dank aan de flexibiliteit en meedenken van de collega ’s waardoor dit mogelijk gemaakt wordt.  
De ouders van desbetreffende groepen zijn inmiddels op de hoogte gebracht.  

Kamp groep 8… 
Van maandag 31 mei t/m woensdag 2 juni hebben de groep 8 leerlingen een 
aangepast kamp bij kampeerboerderij De Bovenberg.  Net als vorig schooljaar zal er 
niet worden geslapen.  Er worden op locatie allerlei activiteiten gedaan zoals 
bosspel, sport en kookles. Uiteraard met inachtneming van de voorgeschreven 
richtlijnen.  

Terugblik… 
Nationale Buitenlesdag 
Dinsdag 13 april was de Nationale Buitenlesdag. Bewegen en leren in de frisse buitenlucht. Ook wij 
namen hieraan deel! Zoals het Zweeds loopspel: leerlingen die met klapper en potlood renden van 
opdracht naar opdracht.  Of een spellingsestafette. En verschenen er met stoepkrijt getallenen en 
woorden op ons schoolplein.  
Koningsspelen 
Op vrijdag 23 april werden op aangepaste wijze de Koningsspelen gehouden. Zo 
was er voor de groepen 5 t/m 8 sportactiviteiten op het terrein van GFC. Voor 
de groepen 1/2  t/m 4 waren de spelen op het schoolplein. Het was een hele 
gezellige en sportieve ochtend!  

Schoolfruit… 
Vanaf november ontvangt de school wekelijks groente en fruit. Vanwege de lockdown 
zijn er dit jaar vijf weken EU-Schoolfruit weggevallen. Deze gemiste weken worden aan 
het eind van het programma ingehaald. Zoals bekend zijn de groente/fruitdagen op 
woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft uw kind geen hapje mee te 
nemen voor de ochtendpauze, maar dat mag wel.  
De laatste leverweek is week 22, de week van 31 mei.  

Oud papieractie… 
Elke tweede zaterdag van de maand staat er een container op de plek bij de 
parkeerhavens tegenover de school. Er is dan gelegenheid om tussen 9.30 u. en 11.30 
u. oud papier te brengen. Enkele ouders en een teamlid zullen, met inachtneming van 
de Coronamaatregelen, een oogje in het zeil houden en waar nodig helpen.  
Mocht u om veiligheidsredenen in de auto willen blijven zitten zullen wij het oud 
papier vanuit de kofferbak in de container laden. 
 
 

Zaterdag 12 juni Groep 1/2a 

Zaterdag 10 juli Groep 1/2b 
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Dan nog even dit… 
Ophalen van kinderen einde schooltijd… 
De laatste tijd valt het op dat er ouders al vroeg op het schoolplein zijn om de kinderen op te halen.    
Aan u een vriendelijk doch dringend verzoek om niet eerder dan 14.20 u. op het schoolplein te komen. Dit 
omdat anders kinderen worden afgeleid. Alvast dank voor ieders medewerking.  

 
Luizencontrole… 
N.a.v. de huidige Coronamaatregelen is tot nu toe de gebruikelijke luizencontrole niet 
mogelijk. Aan u dan vriendelijk maar ook dringend verzoek om regelmatig uw kind(eren) te 
controleren op hoofdluis. Alvast dank voor uw medewerking! 

Belangrijke data… 
Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag 
Maandag 31 mei t/m woensdag 2 juni: Kampdagen groep 8, de groepen 1/2 hebben vrij.  
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