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DE EERSTE WEEK!
Hij zit er bijna op! De eerste week na de meivakantie! Wat
is het ontzettend fijn dat de school weer enigszins normaal
kan draaien.
Wanneer je door de gangen loopt, klinkt het weer
vertrouwd: je hoort weer leerruis, gesprekken en
gelach….een verademing na die weken waarin het zo stil
was in de school!
En jongens en meiden: wat pakken jullie het goed op! Zelfstandig komen jullie
met die grote tassen het schoolhek binnen gesjouwd, jullie weten allemaal je
routes en de afspraken! We zijn écht trots op jullie!
En ouders: nogmaals BEDANKT voor jullie medewerking in ons plan van
aanpak! Mede dankzij u hebben we als school een soepele start kunnen maken!

AFSCHEID…
Zelfs wanneer ik dit nu schrijf, doet het me een beetje zeer: ik moet u per de
zomervakantie het afscheid van twee van onze collega’s aankondigen. Het gaat om
juf Simone en juf Tineke.
Juf Simone heeft een baan dichter bij huis gevonden. Jarenlang
reed zij iedere dag vanuit ’s Gravenzande naar Bergschenhoek,
dat zorgde toch voor dik een halfuur reistijd. Met soms een appje:
‘Ik kom eraan….file!’. Dit zal straks tot de verleden tijd behoren. Zij
heeft een baan gevonden in Monster, dat betekent een korte
reistijd: ze kan straks lekker op de fiets naar school!
Juf Tineke nadert de pensioengerechtigde leeftijd, ze heeft
aangegeven dat ze haar loopbaan graag stapsgewijs wil
afbouwen. Dit betekent dat we haar volgend schooljaar gelukkig
nog wél terug zullen zien, ze zal nog één dagdeel per week bij ons
op school werkzaam zijn!
Beide collega’s hebben zich jarenlang voor Spectrum én dus ook
voor Boterdorp ingezet. We gaan in hen twee collega’s missen die
zich voor meer dan 100% inzetten voor de school, enthousiast en
gedreven zijn en nog wel het belangrijkste: met een groot hart voor
kinderen!
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OPLADERS
Heel wat gezinnen hebben in de afgelopen periode
Voor alle kinderen blijft (voor)lezen natuurlijk ook een heel belangrijk deel van
laptops van school geleend voor het thuisonderwijs. Een
het onderwijs. We adviseren om uw kind dagelijks minimaal 15 minuten (het
aantal van deze laptops zijn alweer ingeleverd, daar zijn
liefst langer) te laten lezen, of voor te lezen. Mocht u thuis geen geschikte
we blij mee, want nu kunnen we zowel op school als thuis
boeken hebben, dan kunt u deze bestellen via de bibliotheek van
digitaal onderwijs blijven verzorgen!
Lansingerland: www.bibliotheekoostland.nl De boeken worden dan gratis bij u
We missen alleen enkele opladers. Mocht u een laptop hebben ingeleverd en
thuisbezorgd!
thuis nog een oplader tegen komen, wilt u hem dan met uw kind meegeven?
Studievaardigheden
Alvast heel hartelijk dank!
Nieuwe leerstof vanuit onze methode voor studievaardigheden voor de
groepen 5 t/m 7 zal ook in de week van 17 april aangeboden worden.
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