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KONINGSSPELEN…..
Eigenlijk zouden we morgen de Koningsspelen met elkaar beleven op de
sportvelden van sportvereniging Orioles. En dan is het ook nog eens prachtig
weer….
Als team hebben we nagedacht over een alternatieve manier om de kinderen toch
iets van de Koningsspelen te laten beleven! In de bijlage vindt u daarom een
suggestie (met eenvoudige materialen) én een certificaat wat uw kind(eren) thuis
in de tuin of op straat, kunnen doen! Dit is zéker niet verplicht: het is vooral
bedoeld als suggestie. Eventueel kan het natuurlijk ook op een andere dag (in het
weekend of op 27 april?) gespeeld worden!
Daarnaast hebben we ervoor gekozen om morgen wél ook gewoon schoolwerk op
te geven voor de kinderen. We willen de lestijd die er is, toch ook wel benutten.
De leerkrachten zijn op de gebruikelijke tijden dan ook gewoon bereikbaar.

WISSELMOMENT: MAANDAG 20 APRIL
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangekondigd, is het komende wisselmoment op
a.s. maandag 20 april.
We maken daarbij weer gebruik van dezelfde tijdstippen als de afgelopen weken.
Maar: vindt u het niet fijn dat u pas laat in de ochtend aan de beurt bent, dan staat
het u vrij om eventueel eerder het materiaal te wisselen. Wilt u daarbij wel goed
rekening houden met maximaal 3 personen in de lange gang en dus eventueel
even buiten wachten? Alvast bedankt voor uw begrip.
U komt de school weer binnen via de voordeur en verlaat de school via de
buitendeur van de Prismaklas.
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OPBOUW NIEUWE LEERSTOF
Vanaf a.s. maandag 20 april zullen we de nieuwe leerstof voor de kinderen ook
verder opbouwen, dit heeft u in de vorige Nieuwsbrief ook kunnen lezen.
Praktisch gezien daarover het volgende:
 Voor de kinderen van groep 1 en 2 zullen er twee instructiefilmpjes per
week geplaatst worden: één voor taal en één voor rekenen, aansluitend bij
de leerdoelen van deze periode.
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We wensen u ook veel sterkte toe bij alle werkzaamheden en activiteiten die op
uw bordje liggen….en weet ons te vinden bij vragen rondom het onderwijs aan
uw kind(eren). Het beste toegewenst!

