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Voorwoord

In deze nieuwsbrief staan we stil bij
de afgelopen activiteiten en schenken we aandacht aan komende
gebeurtenissen.
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Corona update

Alle maatregelen zijn gelukkig opgeheven. Dat betekent dat de kinderen weer meer bewegingsvrijheid hebben en dat alles weer een
beetje terug kan gaan naar het oude. Helaas is het nog wel verplicht dat bij een positieve besmetting leerkrachten en kinderen in
quarantaine gaan. Alle geplande activiteiten vanuit de activiteitencommissie kunnen weer doorgaan zoals we in gedachten hadden.
U krijgt komende periode hier nog meer over te horen.

Project van start : afval op school !!

Vrijdag 18 maart zullen we officieel van start gaan met het project
van dit schooljaar. Hierbij staat ‘afval op school’ centraal. Deze dag
zullen alle kinderen rond de school op zoek gaan met een knijper
en vuilniszak naar zwerfafval. Uiteraard o.l.v. leerkrachten en hulp18 maart
ouders. In de weken daarna krijgen alle groepen gastlessen vanuit
Start project opschoondag +
Natuur&Zo over zwerfafval en recycling. Daarnaast krijgt elke groep
Nationale Pannenkoekdag
vier verschillende afvalbakken om het afval te kunnen scheiden.
Tevens zullen alle groepen intensief aan de knutsel gaan bij dit pro19 maart
ject. Het gebruik van gerecycled materiaal is daarbij natuurlijk de
Opschoondag Westdorpe
basis. Als school werken we dan gezamenlijk toe naar een Open
Vanaf 13.00 uur kunt u bij De Huis op dinsdag 17 mei. Noteer deze datum alvast in de agenda,
want dan gaan de deuren open en kunnen de kinderen hun werkjes
Baeckermat een knijper en
laten zien. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten te beleven,
vuilniszak krijgen. Vanuit
school en kinderopvang zul- maar dat krijgt u t.z.t. nog te horen. Wij hebben er zin in!!

11 maart
Rapport mee

len er mensen aanwezig zijn.
Laten we er een gezellige
middag van maken.

Nationale Pannenkoekdag

Op vrijdag 18 maart doen wij met de school mee aan dit initiatief en
dit valt dan tezamen met de start van het project. Op deze dag krijgen de kinderen allemaal een pannenkoek met wat lekkers erop.
De kinderen moeten op deze dag wel gewoon
hun eten en drinken meenemen.

Luizenouders gevraagd

Vanuit de groep luizenouders is gevraagd of er nog andere ouders
bereid zijn om ongeveer 5 keer per jaar een ochtendje mee te willen helpen bij het luizenpluizen. De groep is niet groot en daarnaast
zijn er een aantal ouders die na dit schooljaar stoppen. Mocht je
interesse en tijd hebben laat dit dan zeker even weten. Je kan terecht bij Katusha de Bruijn of via het mailadres van school
dekreeke@elevantio.nl. Alvast bedankt voor uw opgave!

