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In deze nieuwsbrief

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat is de sponsorloop een succes geworden!
In drie verschillende groepen hebben de leerlingen gelopen: de
groepen 1/2 liepen samen, de groepen 345 en de groepen 678.
Onder aanmoediging van de andere leerlingen, ouders, opa’s,
oma’s en teamleden hebben de leerlingen extra hun best gedaan
om de rondjes over het plein en door de school vol te houden!
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Samen met de leerlingen op de 2e en de 3e Van der Huchtschool
is er een totaalbedrag opgehaald van : € 29.862,04
Wat mogen de kinderen daar trots op zijn!!
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Dank jullie wel voor deze steun aan de Oekraïense kinderen!
Nieuwe collega’s
De nieuwe collega’s die per april of mei starten, worden nu al
ingewerkt om de overgang soepel te laten verlopen. Zo is er ook al
een uitgebreide overdracht geweest aan onze huidige collega’s die
van groep wisselen. Ik informeer u hierover omdat ik graag wil dat
u op de hoogte bent van de enorme inzet van de collega’s en de
betrokkenheid bij uw kinderen. Ik begrijp dat u hier geen zicht op
kunt hebben en dat is waarom ik wil benadrukken dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid neemt.
Er zijn veel zieken geweest, de afgelopen 2 weken: zowel corona
als de ‘gewone’ griep ging door verschillende klassen en velden
leerlingen en leerkrachten. De symptomen van griep waren bij
kinderen vaak erger dan van corona, bij volwassenen is het
onderscheid niet zo duidelijk te maken. De meesten zijn inmiddels
gelukkig weer hersteld en op school.
Beterschap aan iedereen die geveld is door de griep of corona!
Hartelijke groeten,
het team van de 1e Van der Huchtschool

1e Van der Huchtschool
Paulus Potterlaan 13-15
3761 AT Soest
035-6037459
info1e@vanderhucht.nl
vanderhucht-pauluspotter.nl
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Nieuw op school
Alexander en
Veerle zijn onlangs
gestart in groep
1/2c bij Linda en
Daphne.

Het FuzeField

Vorige dinsdag is er op het plein een FuzeField aangelegd!
FuzeField is een interactieve beweegvloer waar bewegen, spelen en leren
samenkomen. Het is speelbaar voor iedereen, van kleuter tot opa/oma!
Door te bewegen op de stippen kan je een leer- of spelmodule kiezen. In
deze modules zit ook feedback verwerkt, dit is dus optimaal bewegend
Pepijn is deze week leren! Na goede antwoorden ga je een level hoger.
Elke dag wordt er bijgehouden hoeveel bewegingen er gemaakt zijn op
gestart bij Henny
en Daphne in groep het veld. Je kan zelfs na het spelen van een spel zien wat je score was.
1/2b.
Zal het ons lukken om elke dag weer wat meer te springen en leren dan
de vorige dag?
Wij wensen hen
Het FuzeField kan elke dag van de week gebruikt worden tussen 08:00
een leerzame tijd
uur en 17:30 uur. Ook in het weekend!
en veel plezier op
school!

Agenda
30 maart: Grote
Rekendag
(info volgt via
Parro)
do 14 april t/m
ma 18 april:
Paasweekend
22 april:
Koningsspelen
25 april t/m 6 mei:
meivakantie
16 t/m 19 mei:
Avondvierdaagse
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Aankondiging evaluatie continurooster
Afgelopen schooljaar zijn we overgegaan naar een continurooster waarbij
onze teamleden voor de opvang tijdens het buitenspelen zorgen. Tot dit
schooljaar werd de overblijf verzorgd door de medewerkers van
Kinderstralen.
We willen dit graag evalueren en sturen vrijdag via Parro een link naar
een evaluatieformulier. Het is goed voor de betrouwbaarheid en waarde
van de evaluatie wanneer zoveel mogelijk van de ouder(s)/verzorger(s) dit
invullen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Spaaractie Bruna
In de Kinderboekenweek hebben we als school samen met uw hulp bij
Bruna in de Van Weedestraat voor € 1000,- aan boeken gekocht. Onze
school mocht als ‘beloning’ voor € 200,- aan boeken gratis uitzoeken!
Wat een prachtige boeken heeft dit opgeleverd:
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Veel dank voor het meesparen aan onze schoolbibliotheek!

