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Nieuwsbrief 32, jaargang 14
Storing:
E-mails die wij naar ouders sturen gaan via ons online administratiesysteem.
Dit systeem had vorige week een storing, waardoor e-mailverkeer niet/nauwelijks mogelijk was.
Een aantal keren is geprobeerd om de vorige nieuwsbrief te verzenden, maar deze is in veel
gevallen niet aangekomen. Sommigen hebben de nieuwsbrief wel ontvangen (diverse keren).
Als extra bijlage wordt de nieuwsbrief van vorige week nu meegestuurd.
Onze excuses voor het ongemak.

Herinneringen:
Dinsdagmiddag 26 april is er een studiemiddag voor de leerkrachten. De kinderen zijn dan vrij en
voor hen is het tevens het begin van de meivakantie die tot en met 6 mei duurt.
U kunt nog tot 27 april het strookje van de tussenpeiling ‘schooltijden’ inleveren.

Schoolzwemmen:
Na de meivakantie start het schoolzwemmen voor de groepen 5 t/m 8.
De zwemlessen vinden plaats in het buitenbad De Paasbergen in Dwingeloo (tel. 0521-591498).
Dit seizoen is het zwemmen op de dinsdagochtend. De eerste zwemles is op 10 mei.
De zwemlessen zijn in de tweede helft van de ochtend. De exacte tijden zijn nog niet bekend.
Onze richtlijn om de zwemles wel of niet door te laten gaan is een minimum temperatuur 16 à 17
graden. In de praktijk is dit lastig, omdat de temperatuur op de ‘vlakte’ 15 graden kan zijn (bij
zonneschijn), maar bij het zwembad 17 graden, omdat het bad in de luwte ligt. Ook kan het 18
graden zijn, maar er staat veel wind en/of het regent; dan voelt het meteen veel kouder aan. En
zo zijn er meer voorbeelden. Het blijft dus anticiperen op de actuele weersomstandigheden en
daarop is lastig beleid te maken.
Wat wel zekerheid biedt is de temperatuur van het zwemwater: 24 à 25 graden. Na afloop gaan
de kinderen douchen; daarvoor krijgen zij van het zwembadpersoneel een douchemuntje.
Als het vooraf voldoende duidelijk is dat er echt een te lage temperatuur is zal het zwemmen
tijdig worden afgezegd. Dat zal dan per mail gebeuren.
Ook kan op ochtend zelf worden besloten om het zwemmen af te zeggen.
Als u vooraf geen afzegging heeft ontvangen, maar er is twijfel: wilt u uw kind dan in ieder geval
zwemkleren mee laten nemen?
Ook de andere Westerveldse scholen anticiperen op de weersomstandigheden en hanteren geen
harde grens.
Alle scholen willen het schoolzwemmen wel een kans geven, omdat de gemeente bereid is om de
kosten te vergoeden en het blijkt dat de zwemlessen zinvol zijn.
Er zijn kinderen die één of twee zwemdiploma’s hebben, maar toch met zwembandjes/-kurkjes
moeten zwemmen, omdat hun zwemvaardigheid beneden peil is.

Standaard is dat daarop vanaf de eerste les door het zwembadpersoneel wordt gecontroleerd.
Van belang is dat kinderen na het behalen van hun zwemdiploma(‘s) hun zwemvaardigheid
onderhouden.
De kinderen zullen met een bus naar het zwembad worden vervoerd.
Tot aan de zomervakantie is er voor de groepen 5 t/m 8 geen gymnastiek op de dinsdag.
De groepen 3 en 4 hebben wel gym op de dinsdagochtend.

Herdenking:
Vorige week heeft groep 7 in het kader van dodenherdenking een bezoek gebracht aan het
onderduikershol. Samen met de kinderen van de Roosjenschool en de Ten Darperschoele werd er
een minuut stilte gehouden en een bloemenboeket gelegd bij het monument. Tevens werden er
gedichten door de kinderen voorgelezen. Voor de ceremonie bij het onderduikershol werd er
door Jans Tabak op de Ten Darperschoele verteld over de Tweede Wereldoorlog en konden de
kinderen vragen stellen over deze periode en het onderduikershol specifiek. Deze week kreeg
het thema oorlogsmonumenten voor groep 7 een vervolg in de talentenmiddag.

Groep 1 en 2:
De nieuwe letter in de lettermuur is de h; er mogen weer voorwerpen meegenomen worden die
met deze klank beginnen.
Schoolreis: groep 1 en 2 gaan dinsdag 14 juni op schoolreis. (ook de kleuters die bij groep 3 in
zitten). Juf Saskia gaat die dag ook mee. We gaan naar het bezoekerscentrum Terwitscha in
Appelscha. Nadere informatie volgt nog. We hebben ouders nodig die mee gaan (rijden). U kunt
zich hiervoor alvast opgeven.
Workshop: de molenmuis
Donderdagmorgen hebben de kinderen getekend en gespeeld n.a.v. het verhaal van de molenmuis.

