EDITIE: MEIVAKANTIE

TANDEMNIEUWS
TER DOEST

SINT-JOZEF

SINT-BERNARDUS

BELANGRIJKE DATA
23 APRIL
KONINGSSPELEN
26 APRIL T/M 7 MEI
MEIVAKANTIE
13 T/M 14 MEI
HEMELVAARTSWEEKEND
20 MEI PRAKTISCH
VERKEERSEXAMEN
GROEP 7/8
24 MEI PINKSTEREN
3 JUNI MEESTERS- EN
JUFFENDAG
4 JUNI VRIJE DAG
28 JUNI VRIJE DAG
1 JULI STUDIEMIDDAG

DE EERSTE ZONNESTRALEN
DOOR ELKE DEN DOELDER

Dit schooljaar is anders dan alle andere
jaren en dat maakt het tot een bijzonder
jaar. We kijken terug op een periode
waarin kinderen hard gewerkt hebben, we
afscheid namen van meester Arco en de
nieuwe directrice welkom heette. De
laatste voorbereidingen voor de
Koningsspelen zijn in volle gang. De
kinderen hebben vanaf maandag twee
weken vakantie.

Mika
Mika is geboren!
Op 12-12-2020 zijn juf Nadja
en Pim de trotse ouders
geworden van hun zoontje
Mika!
Alles is goed verlopen en ze
genieten volop met z’n drietjes.

Na de meivakantie komt juf Nadja weer terug in groep 3 en 4 op St Bernardus..

Aanwezigheid directie
Maandagochtend : St Bernardus; 's middags St Jozef
Dinsdagochtend: Ter Doest; 's middags St Bernardus
Woensdag: St Jozef
Donderdagochtend St Jozef; 's middags Ter Doest
Vrijdagochtend: Ter Doest; 's middags St Bernardus

Wijzigingen personeel

Ter Doest
Juf Anouschka gaat vanaf 10 mei
digitaal de lessen verzorgen. Juf
Cathiana komt op maandag, dinsdag
en woensdag in de groep erbij. Juf
Nele blijft op donderdag en vrijdag.

Sint-Bernardus

Sint-Jozef
Meester Sander neemt vanaf 1 juni op
dinsdag ouderschapsverlof op. Juf Kim
de Caluwé zal hem vervangen. Juf Petra
komt op maandag, dinsdag en
woensdag en juf Cathiana blijft op
donderdag en vrijdag.

Juf Lizzy is nog afwezig wegens ziekte.
Meester Willard neemt op 28 mei
afscheid en juf Paola gaat vanaf 31 mei
vervangen op maandag in groep 7/8.
De rest van de week verzorgt meester
Erik de lessen.
Juf Nadja begint na de meivakantie op
maandag en dinsdag. Woensdag t/m
vrijdag is juf Paola in groep 3-4.
Na de meivakantie komt juf Mirthe op
woensdag en vrijdag in groep 1-2 extra
ondersteunen.

Corona maatregelen
Wij zijn erg blij hoe u omgaat met het preventief thuishouden
van kinderen. Wij begrijpen dat het niet altijd even makkelijk
en goed te organiseren is, maar hierdoor voorkomen we
grote uitval in klassen en personeel. Veel dank!
Omdat de maatregelen voorlopig niet versoepeld worden zijn
wij genoodzaakt de samenwerking van groep 7 en 8 voorlopig
te staken. Tevens zijn wij genoodzaakt het schoolkamp voor
groep 7 en 8 en de schoolreis voor groep 1 t/m 8 te
annuleren. Dit vinden wij heel erg jammer. Het probleem zit in
het niet mogen mixen van cohorten, het overnachten en het
vervoeren per bus. Dit kunnen wij niet veilig en verantwoord
vormgeven. Wel willen we de kinderen van groep 8 een
gedenkwaardig afscheid geven. Hierover worden de kinderen
en u tijdig geïnformeerd.

Praktisch verkeersexamen
Donderdag 20 mei aanstaande is het praktisch
verkeersexamen. Alle kinderen van de Tandem van
groep 7&8 doen hieraan mee. Het theoretisch examen
is al eerder afgenomen (29 maart). Leerlingen die het
theoretisch gedeelte niet gehaald hebben mogen
wel deelnemen aan het praktisch gedeelte. Vooraf zullen
de fietsen nog een keer op school gecheckt worden aan
de hand van een checklijst. Een betere oefening dan
dagelijks op de fiets naar school is er niet. Daarnaast is
goede kennis van het verkeer ook belangrijk voor de
kinderen die volgend jaar met de fiets naar het
voortgezet onderwijs gaan.

Fleurige tuin St Bernardus
In deze laatste week voor de
meivakantie doen we
voorbereidend werk in onze
"achtertuinen".
Er komt een strook met fleurige
bloemen, welke gezaaid worden
door de leerlingen zelf.

TSO Ter Doest
Na de meivakantie komt
juf Nicole op maandag en
vrijdag en juf Noëlla op
dinsdag en
donderdag.Samen met de
groepsleerkrachten wordt
het buitenspelen
verzorgd.

Parro

Wij vinden het jammer u niet te
kunnen ontvangen op school.
Maar dankzij Parro kunnen wij u in
de klas betrekken en kunt u de
ontwikkeling van uw kind volgen.
Wist u dat u berichten en foto's
kunt "liken" met het duimpje
rechts onderaan het bericht?

Namens het hele team wensen
wij u en jullie een hele fijne
vakantie!

