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Wist u dat………………………………….. 
 

- het inloopmoment voor de (groot)ouders van de kinderen van groep ½ op 18 april staat 

gepland 

- het inloopmoment voor de (groot)ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 op 20 april staat 

gepland. 

- we 14 april weer een actie van bag2school hebben 

- juf Pascale dinsdagmiddag naar een cursus bewegend leren gaat 

- dat groep 7 woensdag het verkeersexamen (theorie) gaat doen 

- groep 5 t/m 8  via een spel voorlichting over de bank krijgt 

- groep 1,2,3 vrijdag een programma over feest hebben 

 

 

Coronaregels 

In het vorige Boomblad stond er nog een stukje over de coronaregels, maar dat was ’s avonds 

al achterhaald omdat minister Kuipers toen aangaf dat de coronaregels er allemaal af zijn. Hij 

gaf aan dat we nog wel voorzichtig moeten zijn met besmettingen, met name voor de 

kwetsbare groep. Dat betekent dus nog steeds dat we de kinderen als ze echt ziek zijn liever 

niet op school hebben (maar dat was voor Corona niet anders.) Wij gaan ook door met de 

hygiëne maatregelen, zoals goed handen wassen, niezen in de elleboog, etc. 

 

Bag2school 

Op 14 april hebben we weer een inzameling van bag2school. Wilt u uw oude kleding, schoenen 

(aan elkaar gebonden), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, handtassen en knuffelbeesten 

nog niet wegdoen maar bewaren voor onze actie?  

Vieze, natte of beschadigde kleding mag niet. Ook mag er geen matten, kussens, dekbedden, 

bedrijfskleding of speelgoed bij.  

Het mag in allerlei zakken, maar graag wel dichtgeknoopt. 

U mag het op 13 april ook vast inleveren. (onder het afdak in de fietsenstalling)  
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Schooltuin 

We zijn bezig om de schooltuin klaar te maken. Maar er wordt alvast voorgezaaid. We zoeken 

daarom nog wat eierdoosjes waar we de zaadjes in doen. Dat is leuk voor de kinderen om te 

zien hoe de zaadjes groeien. 

 

 

Bibliotheek boeken 

We halen eens in de zoveel tijd een heel aantal boeken van de grote bibliotheek in ’s 

Heerenberg. Die moeten natuurlijk terug maar we zijn nu 3 boeken kwijt. We hebben in de hele 

school gezocht. Zou het kunnen zijn dat de boeken mee naar huis zijn gegaan? 

Dit zijn de boeken die we missen: 

            
 

Inloop moment ouders 

Dinsdag  18 april mogen de ouders en de opa’s en oma’s van groep ½  in de klas komen kijken 

naar wat de kinderen gedaan en gemaakt hebben.  

 

Voor de andere groepen, 3 t/m 8  is dat op donderdag 20 april.  

Alle inloopmomenten zijn vanaf 13.45 uur 

 

- Op verzoek van de ouders zetten we de data van de inloopmomenten ook in de agenda 

van Parro 

 

Schaaktoernooi 

Zaterdag 11 maart hebben er 12 kinderen van onze school meegedaan met het schaaktoernooi 

van de gemeente Montferland. Het was een leuke ervaring en ze hebben het ook nog eens heel 

goed gedaan. Helaas geen kampioen geworden, maar wel heel veel potjes gewonnen. Ook 

tegen tegenstanders die al jaren schaken, dus heel knap.  
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Juf Younice met Bodi op school  

Dinsdag 14 maart kwam juf Younice op school om Bodi even aan de kinderen te laten zien. Dat 

was erg leuk. De kinderen vonden het prachtig en Bodi deed ook heel erg zijn best. De kinderen 

hadden nog iets leuks gemaakt voor aan de muur in Bodi’s kamer en velen hadden ook nog een 

cadeautje meegenomen.  

 

 

 

Juf Younice weer voor de klas 

Zoals u in Parro heeft kunnen lezen start juf Younice weer na de meivakantie. Ze gaat dan op de 

maandag, dinsdag en vrijdag werken. Meester Hans blijft tot aan de zomervakantie op de 

woensdag en donderdag voor de groep.  

 

Pumptrackbaan 

De pumptrackbaan is weer in Braamt. Hij is op het trapveldje naast de kerk geplaatst. Bij de 

baan staat een container met fietsen en helmen. Maar je mag ook op de baan met skeelers, 

rolschaatsen of een skateboard. De container is open van maandag tot en met vrijdag vanaf 

14.00 uur en in het weekend vanaf 10.00 uur. De baan sluit weer rond zonsondergang. 

Willen jullie de spullen die je gebruikt hebt weer terug zetten in de container?! 

Ik had er nog geen bericht van gekregen en heb deze informatie van facebook.  

 

 

 

 

 

 

  


