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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Besmettingen
Eerder heb ik u via Parro geïnformeerd dat drie groepen leerlingen
van onze school in thuisquarantaine zaten.
Deze week zijn de meeste kinderen van groep 5 en 7 weer naar
school gegaan. Ook het merendeel van de kinderen van groep 4
zitten niet meer in thuisquarantaine.
Iedereen die deze week nog positief is getest, zal hopelijk begin
volgende week weer uit huis mogen. Gezinsleden die negatief
testten, maar een positieve huisgenoot hebben, moeten helaas nog
enkele dagen langer thuis blijven.
We zijn blij met alle begrip dat jullie hebben getoond toen de klassen
naar huis moesten en ook dat velen van jullie uit voorzorg broertjes
of zusjes ook thuis hebben gehouden. Het is voor iedereen nog
steeds een onzekere periode. We zijn ook blij met de open
communicatie die jullie hebben gevoerd, binnen groepsapps en
richting ons. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen goed
geïnformeerd is.
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We vragen u, ook in de vakantie, ons op de hoogte te brengen als
blijkt dat uw kind positief getest is. Mogelijk moeten we ouders, de
groep of collega’s met wie uw kind onlangs nog contact heeft gehad,
op de hoogte stellen.
Luizencontrole
We krijgen zo nu en dan meldingen binnen over kinderen die
hoofdluis hebben. Omdat er ook na deze vakantie op school geen
luizencontrole kan plaatsvinden, vragen wij u dat thuis te doen.
Op de website van het rivm vindt u meer informatie over hoofdluis en
de behandeling ervan.
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Noodlokalen
Onze school kan een aanbestedingsprocedure starten voor de bouw
van noodlokalen achter ons huidige schoolgebouw. Hier zijn we
zeker blij mee!
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Nieuwe leerlingen
In april is Sophie 4 jaar
geworden. Zij zit in groep
1/2B bij Henny en Marieke.

Schooltuin-oproep voor hulp en plantjes/boompjes/zaadjes
Afgelopen zaterdag 24 april was het prachtig weer en de
enthousiaste tuinouders hebben de hele dag hard gewerkt om een
begin te maken met de ‘schoolmoestuin’.

In de meivakantie zijn Freek
en Maud jarig. Zij starten na
de vakantie op school; Freek
in groep 1/2B en Maud in
groep 1/2C bij Linda.

Het is de bedoeling om dit jaar de helft te realiseren. Met
tegelpaadjes en handige werkbare bakken (percelen) kunnen alle
kinderen aan de slag in de tuin.

We wensen hen een
leerzame tijd en veel plezier
op school!
Agenda
Van de zwemlessen voor
groep 6 is helaas nog niet
bekend of en wanneer ze
doorgaan.
Meivakantie
1 mei t/m 16 mei
Fotostudio Memento
ma 10 of di 11 mei
14:00-19:00 uur
Tweede pinksterdag: vrij
ma 24 mei
Vrijdag 28 mei ’s ochtends
Schoolfotograaf
Vrijdag 4 juni: vrij
Studiedag + aansluitend
Juniweek 5 t/m 11 juni: vrij
Vrijdag 18 juni en
maandag 21 juni komen te
vervallen als vrije dagen en
zijn reguliere schooldagen
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Er komen verschillende percelen:
- Geur, reuk en kleur om insecten aan te trekken,
- Bol- en knolgewassen
- Groente
- Fruit
- Kruiden
Heeft u zaadjes, stekjes, planten of fruitbomen over? Dan zien
wij die heel graag op school tegemoet. Wij kunnen dan alvast een
begin maken om de percelen samen met de kinderen te vullen.
De andere helft wordt 'schoongemaakt' met een grondfrees.
Hiervoor vragen we allerlei bloemzaadjes aan de kinderen, om
deze uit te kunnen strooien over de helft die nog niet met
groente/fruit/etc. bedekt is.
Heeft u geen tuin, maar krijgt u wel MoestuinMaatjes bij Albert
Heijn? Zou u die thuis willen zaaien en verzorgen? Dan kunnen wij
na de meivakantie de moestuin hiermee vullen.
Vindt u het leuk om onze tuinwerkgroep te versterken?
Om bijvoorbeeld:
- Met groepjes kinderen in de tuin te werken (na Corona)
- Af en toe het onkruid te wieden
- Of om mee te denken en/of goede ideeën te delen
U bent van harte welkom! Stuur een mailtje naar Marieke:
mariekee@vanderhucht.nl

Schoolfoto’s Foto KOCH
Op vrijdag 28 mei in de ochtend komt Foto KOCH van alle groepen een groepsfoto maken,
volgens de richtlijnen van het RIVM.
We hopen dat het mooi weer is die dag zodat de foto’s buiten gemaakt kunnen worden.
Gezins- en portretfoto’s Memento
Omdat we ervoor kiezen geen portretfoto’s meer te
laten maken op school, willen we u graag een
alternatief bieden. Wij hebben fotostudio Memento
bereid gevonden om tegen sterk gereduceerd tarief
gezinnen op de foto te zetten en portret- en/of
broers/zussen-foto’s te laten maken. Ook kinderen
die (nog) niet op onze school zitten, mogen op de
foto.
Voor elk gezin wordt een kwartier gereserveerd.
Wat deze actie inhoudt
Minishoots van 15 min + direct na afloop 15 min uitkiezen van de mooiste foto’s.
Tarief: €17,50 voor de shoot en 3 afdrukken: 1x 20x30 cm en 2x 13x18 cm.
Voor eventuele extra afdrukken, hanteert de fotostudio de volgende prijzen:
13x18 €5,85
20x30 € 9.60
30x45 €15,50
Digitaal bestand €15,50
Wanneer
In de meivakantie op maandag 10 en dinsdag 11 mei van 14:00 - 19:00 uur.
Zijn er meer data gewenst, dan worden maandag 31 mei en dinsdag 1 juni van 15:15 uur 19:00 uur hieraan toegevoegd.
Bovenstaande prijzen zijn alleen geldig op 10 en 11 mei.
Wordt de actie verlengd met nieuwe data omdat er veel vraag naar is, dan gelden deze
prijzen ook op de nieuwe data.
Hoe u een reservering maakt
Via Parro kunt u vanaf zaterdag 1 mei intekenen voor een tijdslot van 15 minuten, zoals u
gewend bent dat te doen voor een rapportgesprek. Hiervoor gaat u naar de groep ‘Gezinnen
A-K’ of ‘Gezinnen L-Z’. De oudste schoolgaande kinderen van alle gezinnen zitten hierin.
Uiterlijk zondag 9 mei voor 14:00 uur invullen graag.
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Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Op 6 april heeft een MR overleg plaatsgevonden.
Vanuit de MR volgt dit bericht:
In dit overleg is gesproken over de resultaten van de Ouderraadpleging over de gewijzigde
schooltijden. Tijdens de afgelopen studiedagen zijn de Cito’s geanalyseerd en zijn de
leerprogramma's daarop geactualiseerd. Verder is er een leuke, interessante nascholing
gevolgd.
Het ziet er naar uit dat de PWA-school eind dit jaar gesloten wordt, hierdoor zal de
gemeente de vrijgekomen ruimte gaan meenemen in de ruimte-verzoeken van de
verschillende andere basisscholen. Annalies heeft ons meegenomen in de mogelijkheden.
Tot slot is besproken wat de school biedt en eraan doet om de leerlingen een zo veilig
mogelijk leerklimaat te kunnen geven. Dit wordt pedagogisch leerklimaat genoemd.
De MR komt in juni nog een keer bij elkaar. We wensen iedereen een mooi voorjaar in
goede gezondheid toe.

We hopen dat na de meivakantie iedereen gezond en uitgerust weer op school komt!
We wensen u allen een fijne, ontspannen vakantie en zien de kinderen graag weer op
maandag 17 mei!
Hartelijke groeten,
namens het team,
Annalies Warnaars
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