
 

Inhoud van deze Flits 
 
Agenda 

  Schoolnieuws 
Anneke afwezig 

Corona geen versoepelingen 

Sponsorloop in andere vorm 

Paaslunch 2 april 

Koningsspelen op school 

Luizenmoeder/vader 

 

          

Datum Activiteit Wie 
15 maart Vervolg toetsafnames MB/BB Team/KO 

02 april Paaslunch  Team/KO 

05 april 2e Paasdag Team/KO 

06 april Studiedag; alle kinderen vrij  
GL = Groepsleiding; MT = Managementteam; K&O Kinderen en ouders;  

MR = Medezeggenschapsraad 

SCHOOLNIEUWS 

Anneke afwezig 
Helaas is Anneke na de voorjaarsvakantie, door 

persoonlijke omstandigheden, niet gestart. Wij wensen 

haar via deze weg heel veel beterschap en hopen haar 

snel weer op school te zien. 

 

Corona geen versoepelingen  
De huidige werkwijze van de school 

blijft voorlopig nog ongewijzigd. 

Gelukkig zijn wij inmiddels een beetje 

gewend aan de richtlijnen en afspraken. 

Nu maar duimen dat er eind maart wel 

wat versoepelingen aankomen. 

 

Geen inspiratietafel 17 maart 
Jammer dat we, als gevolg van de huidige 

richtlijnen i.v.m. Corona, nog steeds niet met 

jullie koffie kunnen drinken en met jullie 

kunnen sparren over interessante onderwerpen. 

Zo gauw als het weer kan, plannen we weer 

een Inspiratietafel in.  
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Creatieve Sponsorloop 
Deze keer gaan we de sponsorloop anders invullen. We vinden 

het namelijk geen goed idee dat kinderen bij verschillende 

mensen langsgaan, om sponsoren  te werven voor een 

gekozen goed doel.  Per locatie onderzoeken we hoe we aan 

de sponsorloop een andere invulling aan kunnen geven en…. 

Volgend jaar rennen we ge woon nog veel meer rondjes! 

  
Sfeervolle Paaslunch 
Om toch de sfeer van een gezamenlijke lunch te creëren vinden 

we het fijn en gezellig als de kinderen, deze keer voor zichzelf,  

een paaslunch meebrengen. In de groep kunnen we dan samen 

lunchen en aandacht besteden aan Pasen. Via de groepsleiders 

hoor je snel meer. 

 

Sportieve Koningsspelen!!  
Het gaat Floor lukken om de Koningsspelen van 2021, binnen alle 

richtlijnen, op onze locaties te organiseren. Wat zullen de kinderen en ook 

wij genieten van een sportieve en verrassende Koningsdag. Jullie horen 

snel meer over de details. 

 

 

Altijd al ‘Luizenpluizer’willen zijn? 
Nou…. Dan is dit je kans!  

 

Het is belangrijk dat je na iedere vakantie even 

de haren van je kind(eren) controleert op 

hoofdluis en neetjes. Als iedereen dat 

regelmatig doet, dan houden we ook de  
hoofdluis buiten de deur!  

We hebben voor jou in de bijlage een folder  

gedaan met tip over het controleren op hoofdluis. 

 

Wij wensen jou een heel fijn weekend! 

en hopen dat we elkaar weer snel kunnen  

ontmoeten IN onze school,  

want……. 


