NIEUWS UIT DE GROEPEN
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Wat leuk om alle kinderen weer te zien! We hebben weer heerlijk samen gespeeld en gewerkt.
Na de vakantie beginnen we met een thema over een prentenboek. Dat is dus in elke klas anders. Zijn
jullie ook zo benieuwd over welk prentenboek jullie het gaan hebben?

We zijn heel blij dat we alle kinderen weer kunnen zien op school! Wat is er thuis onwijs
hard gewerkt door alle kinderen! De papa's en mama's hebben geweldig
geholpen als juffen en meesters.
We hebben dinsdag gezellig geproost dat de school weer
open is. De rest van de week hebben we alweer hard
gewerkt, maar ook lekker gespeeld en geknutseld. En
natuurlijk in de sneeuw gespeeld!
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Zoals jullie kunnen zien op de foto werken we ook nog rondom het
thema ‘carnaval’. Alaaf!

4
Wat fijn dat we weer naar school mogen en dat we elkaar weer “in het echt” kunnen zien!
Na de carnavalsvakantie zullen de kinderen uit groep 4 voortaan met een vulpen in hun schrijfschrift
schrijven. Groep 4C kreeg alvast een voorproefje. De kinderen waren heel gemotiveerd om nóg netter te
schrijven. Het lijken wel wonderpennen, zo mooi zagen de schriften eruit!

5
Wat was het fijn om alle kinderen weer op school te
kunnen zien!
We hebben de afgelopen dagen weer genoten
van elkaar!
En we hebben er natuurlijk ook een beetje ‘gekke’
dagen van gemaakt.
Zo hebben we in de groep allemaal ons eigen
mondkapje versierd!

Wat was het de afgelopen tijd toch een rare periode … De Kerstvakantie begon
eerder dan de bedoeling was en daarna hebben we wekenlang thuisgewerkt.
Ondanks dat we elkaar dagelijks digitaal zagen, misten we elkaar enorm. Wat
was het daarom toch fijn om deze week weer naar school toe te mogen. Dat
hebben we gevierd met een proost; een proost op elkaar en een proost op het
weer naar school toe mogen gaan. Verder heeft de sneeuw ervoor gezorgd dat
we in de pauzes lekker konden spelen en ravotten met elkaar; heel fijn om dit
te kunnen nadat we elkaar zo lang niet gezien hadden!
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De weken thuisonderwijs zijn achter ons. Supertrots zijn we op de kinderen. Ze hebben allemaal hun
best gedaan om zo goed mogelijk de lessen te volgen en te verwerken. En ook jullie, ouders, hebben
hard gewerkt om de kinderen te helpen. Maar wat is het fijn om elkaar weer in het echt te zien. We
kunnen weer samen lol hebben, grapjes maken, elkaar helpen, uitleg geven en nog veel meer! Ook de
sneeuw en 'gekke week’ hielpen een handje mee, om deze week extra fijn en gezellig te maken. Het was
een topweek! Fijne vakantie allemaal!

8
Alle kinderen
genoten van het feit dat we
weer samen naar
school mochten. Elkaar
weer zien. Op dinsdag hebben we daarom samen geproost om dit te
vieren. De andere dagen hebben we ook gezellige dingen gedaan.
En wist u dat Fabiënne Dirks uit groep 8B meedoet aan de junior talkshow
vanuit de Schalm? Deze is live te volgen middels www.deschalm.live op 21
februari om 16:00. Fabiënne laat een dans zien en ze wordt geïnterviewd.

EVENT

Wat fijn dat we deze week weer een activiteit hebben kunnen organiseren voor de kinderen. Al was het
geen uitbundige carnavalsviering, in de klassen is genoten van elkaar creaties op gekke gezichten
dag, pimp je mondkapjes dag en gekke haren dag. En op vrijdag van gezellig samen ontbijten in de klas
en rustige, gezellige activiteiten met klasgenoten.
Inmiddels zijn wij achter de schermen ook al weer bezig met de voorbereidingen van de volgende
activiteiten:
• Schoolfotograaf: 26 maart Roek, 31 maart Heike, 1 april MFA.
• Pasen: 2 april
• Koningsdagactiviteit: 23 april
• Schoolreis: 9 juli
Over deze activiteiten ontvangt u na de carnavalsvakantie meer informatie. We hopen van harte dat
deze activiteiten, zo nodig in aangepaste vorm, plaats kunnen vinden. Uiteraard volgen wij bij alle
activiteiten de richtlijnen en regels van het RIVM en de overheid.
Na de carnavalsvakantie zal Nadija OBS Dick Bruna verlaten. Charlotte zal de eventtaak tot het einde van
het jaar op zich nemen.

CARNAVAL OP SCHOOL

WIST U DAT ..

o

We heel blij zijn dat er veel ouders met een mondkapje op naar school komen om hun
kind(eren) op te halen of te brengen naar school.
o Zij gepaste afstand houden tot andere ouders, andere kinderen en medewerkers van onze
school. En dat veel ouders niet te vroeg komen of blijven hangen op het schoolplein.
o We hopen dat alle ouders zich aan deze afspraken blijven houden.
#Samen zorgen we zo voor een veilige situatie voor iedereen!

