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Wist u dat:
- We erg blij zijn dat de quarantaineregels versoepeld zijn
- We veel bewondering hebben voor u en de kinderen
- Op donderdag 21 april weer kleding ingezameld wordt voor Bag2school
Voorleeskampioenschap
Yfke heeft onze school vertegenwoordigd op het voorleeskampioenschap regio Montferland. Yfke heeft
het héél goed gedaan, we zijn hartstikke trots op haar! Zelf heeft ze onderstaand stukje geschreven.

Ik heb 22 januari 2022 meegedaan aan de voorleeswedstrijd. Helaas ben ik niet doorgegaan naar de
volgende ronde, maar kreeg ik wel veel complimenten van de jury. Het was dit jaar ook anders gedaan
er stond namelijk een camera omdat niemand mocht komen kijken. En ook heb ik de andere kinderen
niet zien voorlezen, omdat het in tijdsloten was.
groetjes Yfke uit groep 8!

Coronamaatregelen
In de ‘wist-u-datjes’ gaven we reeds aan dat we veel bewondering hebben voor ‘onze’ kinderen en hun
ouders(s)/verzorger(s). Zoals Ernst Kuipers in de persconferentie al aangaf, schieten we van
hoogtepunten naar dieptepunten.
Het landelijke coronabeleid wijzigt geregeld en maakt het voor u en ons niet altijd even makkelijk. We
zijn dan ook erg blij dat u steeds met ons meedenkt en zich flexibel opstelt, ook al is dat soms lastig. Ook
zijn we erg blij te horen dat kinderen regelmatig getest worden en dat u ons goed op de hoogte houdt
van ontwikkelingen t.a.v. uw kind(eren). Dank daarvoor.
Als stichting volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Hierover hebben wij veelvuldig overleg met de
GGD. Dit alles om ieders gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen. Gelukkig werden afgelopen
dinsdag de quarantaineregels aangepast voor kinderen tot 18 jaar, waardoor twee klassen van De
Boomgaard weer naar school konden. Fijn om in alle groepen weer kinderen te zien, daar doen we het
samen immers voor.
Op de site www.rijksoverheid.nl vind u de actuele informatie.
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Sponsorkliks
PRO8 steunt de stichting Buganala. Stichting Buganala heeft ten doel
een positieve bijdrage te leveren aan het leven van kinderen en
jongvolwassenen in Gambia, West Afrika, hun familie en andere
mensen in hun leefomgeving, door middel van onderwijs en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord. Meer informatie is te
vinden op www.buganala.nu
Ook in Gambia zijn er grote problemen door Corona. De kinderen zijn daar al geruime tijd niet meer
naar school geweest. Er zijn weinig inkomsten door het gebrek aan toerisme. Het land heeft het zwaar.
Op een eenvoudige manier is de stichting Buganala te steunen. Dit kan via Sponsorkliks. Via
www.pro8.nu en www.buganala.nu is de site van sponsorkliks te bereiken. Wanneer u via die site naar
de website van bijvoorbeeld bol.com, Cool Blue, Anwb, Expedia, booking.com, etc gaat en daar een
aankoop doet, bijvoorbeeld voor de feestmaanden, steunt u, zonder verplichtingen, Buganala.
Buganala krijgt namelijk enkele procenten van het aankoopbedrag van het bedrijf waar u een aankoop
heeft gedaan.
Alvast dank voor uw steun.

Houd de kindermond gezond!
In de bijlage vind u een artikel van de GGD over gezonde tanden. Hierin staan handige tips om
het gebit gezond te houden. Want wist u dat 41% van alle vijfjarigen gaatjes heeft in het
melkgebit?

