April 2021

Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Nog een week te gaan en dan is het alweer meivakantie. Op
donderdag 29 april is de laatste schooldag voor de meivakantie
voor de groep 1 kinderen en op vrijdag 30 april voor de kinderen
van de groepen 2 t/m 8 (groepen 2 t/m 4 tot 12:00u en de groepen
5 t/m 8 tot 14:00u). De meivakantie duurt t/m zondag 16 mei. Op
maandag 17 mei starten we aan de laatste periode van tien weken
tot de zomervakantie.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne, welverdiende en hopelijk zonnige meivakantie toe!
Reminder!
Maandag 26 april a.s. vindt, zoals bekend, een studiedag plaats voor het team en hebben alle
kinderen vrij. Dinsdag 27 april a.s. is uiteraard ook een vrije dag i.v.m. Koningsdag. De komende week
is dus een korte schoolweek. Geniet van het lange weekend!
Sportdag kinderen groepen 5 t/m 8 op 30 april a.s.
Normaal vindt rond deze tijd de sportdag plaats voor alle groepen
van alle Beekse scholen. Deze sportdag wordt altijd georganiseerd
vanuit NJoy (gemeente Beek). Vanwege de Corona-maatregelen kan
de sportdag niet doorgaan op de manier zoals we dat gewend zijn.
NJoy (gemeente Beek) heeft er nu voor gekozen om voor alle
scholen een aparte sportdag te organiseren. Door deze constructie is
het niet mogelijk om alle groepen deel te laten nemen aan de
sportdag. Aan deze sportdag zullen dan ook alleen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 deelnemen
en gedurende de sportdag blijven alle kinderen in de ‘bubbel’ van hun eigen groep. Wij vinden het
uiteraard super dat NJoy, ondanks alle beperkingen die nog gelden, dit initiatief heeft genomen.
Dank jullie wel daarvoor!
Op vrijdag 30 april a.s. zal de sportdag voor de kinderen van onze groepen 5 t/m 8 plaatsvinden. De
kinderen komen die dag ’s ochtend gewoon naar school en zullen samen met de leerkrachten naar
de velden van VV Caesar lopen. De sportdag is ook op tijd afgelopen en dan komen alle kinderen met
de leerkrachten terug naar school. De school is die dag gewoon om 14:00u uit.
De kinderen van de groepen 2 t/m 4 zijn op vrijdag 30 april a.s. gewoon tot 12:00u op school. Omdat
we twee stamgroepen 4-5 hebben (en de groep 5 kinderen wel kunnen deelnemen aan de sportdag),
zullen de groep 5 kinderen van groep 4-5A en 4-5B samen met juf Inge naar de sportdag gaan en
zullen meester Maurice, juf Evelien en onze stagiaire juf Nienke voor de groep 4 kinderen een
sportdag op school organiseren.

Corona-protocol.
Helaas zijn we nog niet verlost van Corona, maar we hopen uiteraard dat het einde van deze crisis
wel in zicht is. Tijdens de periode na de meivakantie tot aan de zomervakantie zullen we een nieuw
protocol en een aangepaste planning m.b.t. activiteiten hanteren. Beide documenten zal iedereen
ontvangen voor de meivakantie en zijn dan ook terug te vinden op onze website. Zoals reeds
aangekondigd, zullen we na de meivakantie zo goed als zeker afstappen van het continurooster en de
laatste tien weken van het schooljaar weer de normale schooltijden gaan hanteren.
Complimenten.
Sinds maart 2020 hebben we al te maken met de Corona-crisis. Wij begrijpen heel goed dat dit voor
iedereen geen gemakkelijke periode is. De lockdowns, het thuisonderwijs, het dan weer wel en dan
weer niet naar school kunnen, het in quarantaine moeten plaatsen van groepen bij een besmetting,
het moeten laten vervallen van diverse leuke activiteiten en dat alles in combinatie met ‘alle ballen in
de lucht houden in de thuissituatie’ is voor niemand leuk en valt soms ook zwaar. Iedereen snakt dan
ook ongetwijfeld naar het einde van deze crisis.
Ondanks alles wil ik toch graag een compliment maken aan alle
kinderen, ouders/verzorgers en collega’s. Samen lukt het ons toch
om deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Naar
aanleiding van de resultaten tijdens de recente toetsperiode
hebben we ook gezien dat de meeste kinderen ondanks de
omstandigheden over het algemeen prima op hun niveau
presteren en ook goed in hun vel zitten. We herkennen op onze
school dan ook niet het negatieve beeld vanuit de media over
flinke achterstanden bij alle kinderen. Dit verdient ook een compliment aan iedereen. Uit alle
resultaten mogen we toch concluderen dat de kinderen goed hun best hebben gedaan en dat de
samenwerking tussen school en ouders/verzorgers om de kinderen te helpen tot nu toe prima is
verlopen. Wij willen dan ook nogmaals alle ouders/verzorgers bedanken voor alle hulp die zij
geboden hebben. De kinderen van groep 8 hebben onlangs de eindtoets Route 8 gemaakt. We
wachten de resultaten af, maar we hebben uiteraard ook alle vertrouwen in deze kinderen.
Communicatie voorgenomen fusie.
Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dat alle communicatie over de voorgenomen fusie tussen
onze school en basisschool Catharina Labouré is te vinden op onze website.
Juf Iris terug op school.
Na de meivakantie zit het zwangerschapsverlof van juf Iris er weer op en zal zij
terugkeren in groep 1-2B/unit onderbouw. Juf Iris, welkom terug op school! We
zijn blij dat je er weer bent en willen juf Mariëlle, juf Karin en juf Femke
bedanken voor het invullen van de vervanging in de afgelopen maanden. Op
deze manier hebben we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen gewoon met de
eigen vertrouwde juffen uit de unit konden werken.
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Bob Meijs.

