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Wist u dat………………………………….. 
 

- wij nog steeds heel trots op iedereen zijn hoe alles gaat 

- wij u allen bedanken voor de medewerking  

- Bag2School toch nog € 117,00 opgeleverd heeft 

- het schoolreisje niet door gaat 

 

 

 

 

Kinderen weer naar school 

Sinds deze week is de school weer gedeeltelijk open. De kinderen mogen gelukkig weer naar 

school en de leerkrachten ook. Wij vinden het wel fijn dat we de kinderen weer in het echt 

mogen zien en de verhalen weer mogen horen.  

De start is goed verlopen. De kinderen maar ook de ouders hebben zich netjes aan het protocol 

gehouden. We merken wel dat het soms nog best moeilijk is om die 1,5 meter afstand te 

houden. Maar over het algemeen gaat het prima.  

Alle kinderen en alle leerkrachten zijn op de dagen dat ze mogen aanwezig.  

 

Waardering 

De leerkrachten willen alle ouders ook graag bedanken voor hun inzet. Wij zijn erg druk, maar 

we beseffen zeer zeker dat heel veel ouders ook superdruk zijn. Toch zijn er weinig ouders die 

klagen over te weinig of te veel huiswerk. Over het algemeen krijgen de leerkrachten gelukkig 

veel complimentjes dat zij blij zijn met wat de leerkrachten leveren.  

Wij waren ook heel blij met het presentje van de oudervereniging. En ook de gemeente kwam 

nog een lekkere taart en een spel voor de kinderen brengen.  

Tenslotte heeft de oudervereniging ook de kinderen nog iets leuks meegegeven. Fijn dat we er 

voor elkaar zijn.  
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Bag2School  

Op donderdag 16 april heeft Bag2School de ingezamelde kleding 

opgehaald. Zij waren er blij mee want de meeste scholen doen dit 

niet meer. Wij zijn er ook blij mee want er werden best  veel zakken 

met kleding gebracht. E de mensen hielden netjes afstand van elkaar 

als ze elkaar toevallig tegenkwamen.  

Het totale gewicht was 390 kilo en dat levert dus € 117,00 op. Wij zijn 

daar erg tevreden over. 

 

 

 

 

 

 


