
Nieuwsbrief 13 april  

 

In deze nieuwsbrief praat ik u bij over: 

• Groep 3 weer op school 

• Schoolfotograaf  

• Doekoe scholenactie  

• Meubilair naar Gambia 

• Bericht van de tennisvereniging 

Corona 

We zijn blij dat vandaag groep 3 weer op school is. Bijna iedereen liet zich testen en al testuitslagen  

waren gelukkig negatief! De kinderen met een negatieve uitslag zijn nu weer op school. Juf Lydia 

heeft gelukkig ook een negatieve testuitslag! 

Geheugensteuntje 

woensdag 14 april komt de schoolfotograaf. We maken een groepsfoto en een individuele foto van 

de kinderen. Ook maken we een gezamenlijke foto van broers en zussen die bij ons op school zitten. 

We hopen om 12 uur klaar te zijn zodat de kinderen van groep 5 tot en met 8 daarna gewoon 

TalentWerktijd kunnen hebben. De TalentWerktijd van groep 7 is uitgesteld naar 21 april.  

Op koningsdag 27 april zijn wij allemaal vrij en op 30 april zijn de kinderen vrij ivm het nieuwe 

meubilair. Er zijn dit jaar geen activiteiten voor koningsdag op school.  

Doekoe scholenaktie 

Vanaf volgende week maandag 19 april tot en met zondag 23 mei organiseert @Coopsupermarkten 

samen met Unilever en Arla Foods de Doekoe Scholenactie. Bij aankoop van actieproducten ontvang 

je speciale Doekoe–munten, die je kunt doneren aan onze school. Zo spaar jij mee voor leuke sport- 

en spelmaterialen voor op het schoolplein, de gymles of een sportdag om bewegen nog leuker te 

maken voor onze leerlingen! Meer weten over #Doekoe? Kijk op: www.coop.nl/doekoe 

Maak ook uw familie en vrienden attent op deze actie, want hoe meer Doekoe, hoe meer materiaal 

we krijgen. Doet u mee? 

http://www.coop.nl/doekoe


 

Meubilair 

Zoals eerder is gemeld krijgen we in de hal en in de groep 3 tot en met 8 nieuw meubilair. Het oude 

meubilair geven we aan Stichting Townships SA zodat ons oude meubilair een goede bestemming 

kan krijgen. Met de kinderen gaan we hier ook aandacht aan besteden. Hieronder ziet u foto’s van 

eerder meubilair van andere scholen, het heeft een goede bestemming gekregen ergens in Afrika. 

 

We zijn nog op zoek naar ongeveer 3 ouders die ons willen helpen om de container te vullen. Kunt u 

ons helpen op 29 april? Wilt u zich dan opgeven bij de leerkracht? (ik verwacht van 11.30 uur tot 

15.00 uur) Ook zoeken we een ouder met een auto en een kar die de laatste spullen voor ons naar de 

stort wil brengen. Ook daarvoor is het fijn als u zich opgeeft bij de leerkracht.  

We weten nu dat de ochtend erna de laatste kasten worden opgehaald. Het past niet in één 

container. We zoeken daarom voor vrijdag 30 april ook nog ouders om de laatste kasten in de 

tweede container te plaatsen. Dit is van 9.00 uur en zal niet lang hoeven duren. We zijn blij met de 

aanmeldingen die er al zijn, maar zoeken dus nog hulp én iemand met een kar. We horen graag van 

u. 

 

Bericht van derden: 

Graag u aandacht voor onderstaande flyer. U kunt contact opnemen over een goed moment om de 

proeflessen te starten. Mag ook in een andere week dan week 15. 



 

 


