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Belangrijke data:
Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari
Donderdag 24 februari
Dinsdag
1 maart
Donderdag 10 maart
Vrijdag
11 maart

Voorjaarsvakantie
Oud papier
Nationale Complimenten dag
Uitgifte Info nummer 13
Peutergym op de Slagkrooie 9:00 – 10:00 uur

Groep 1 t/m 7

Groep 1 t/m 7

KOM – Kind op Maandag
Marcus 6: 6b – 44 – Je hebt genoeg.
De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd.
Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen gezorgd
worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias
verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het Johannes de
Doper is, die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal
van deze week horen we hoe Jezus vijf broden en twee vissen
deelt met duizenden mensen. Er is voor iedereen genoeg!

PBS
Na de vakantie wordt de kaart "plein afspraken" aangeboden.
Wij letten dan extra op de afspraken, die wij hier over gemaakt hebben.
Natuurlijk blijven wij alert op alle regels die bij PBS horen.

Veranderingen
Juf Anika volgt sinds begin dit schooljaar een studie tot intern begeleider. In
de tussentijd kwam er een plek vrij op de Schutse in Aalden en juf Anika
heeft hierop gesolliciteerd. Ze heeft de baan gekregen. Gefeliciteerd juf
Anika. Juf Anika zal daarom nog één dag op de Kiel blijven lesgeven. We
hebben gelukkig door wat te schuiven een oplossing gevonden. Hieronder
een overzicht voor de komende periode.
Onderbouw
Bovenbouw
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Corona- update
Dan is het alweer voorjaarsvakantie! Het was een korte periode na de kerst, maar er is veel gedaan door de kinderen
en de leerkrachten. Helaas was het ook een periode van veel besmettingen, waardoor het soms even puzzelen was
hoe onze groepen toch les kregen. Laten we hopen dat de besmettingen teruglopen. Na de afgelopen
persconferentie is er straks weer meer mogelijk. Deze versoepelingen gaan na de voorjaarsvakantie in. Morgen
ontvangt u hier nog een brief over vanuit onze vereniging Fiers.
Het blijft van groot belang dat iedereen zich aan de volgende regels houdt:
• Bij een positieve (zelf)test blijft uw kind thuis.
• Bij klachten, blijft uw kind thuis. Laat u uw kind (eventueel) testen! Bij een negatieve (zelf)test mogen kinderen
naar school.
• Verergeren de klachten of krijgt uw kind nieuwe klachten? Opnieuw testen.
• Is uw kind in nauw contact geweest met een besmet persoon, dan mogen kinderen zonder klachten naar school.
Zijn er wel klachten, dan blijft uw kind thuis en laat u uw kind (eventueel) testen. Negatieve (zelf)test? Ook dan
mogen de kinderen weer naar school. Dit advies is voor alle kinderen in alle groepen. Heeft u daarom zelftesten
nodig? Dan mag u dit aangeven via de mail, telefonisch of de app. Uw kind krijgt dan testen mee naar huis.

NK School skiën
Wie durft? En wie kan al een beetje skiën? Op 12 Maart 2022 zal Ski Vereniging
Drenthe een voorronde in Molecaten Kuierpad, Wezuperbrug organiseren. De
deadline voor inschrijving is 1 Maart 2022. Kinderen kunnen zich aanmelden bij de
groepsleerkracht (kan ook via parro). De opzet van het toernooi is om met een
team van minimaal 3 en maximaal 6 leerlingen zo snel mogelijk een slalom skiet of
snowboard. Er is een toernooi voor de basisschool en één voor voortgezet
onderwijs. De 3 snelste tijden van het team worden opgeteld en zo ontstaat er
klassement. Afhankelijk van het aantal teams dat er zijn, kunnen 3 of meer teams
afvaardigen naar de finale die op 2 april in Zoetermeer wordt gehouden. Er wordt
bij deelname aan het toernooi wel verwacht dat de leerlingen eerder hebben
geskied of gesnowboard. Materiaal is aanwezig en hoeven de leerlingen niet zelf
mee te nemen.
Er is een oefenavond op 5 maart.

Nieuws uit de groepen

Yes ons nieuwe portfolio gaat mee naar huis! #trotsop
#ontwikkeling #basisonderwijs #eigenaarschap
#portfolio

