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Nieuws over het coronavirus 
Zoals u inmiddels misschien al gezien heeft 
u vanmorgen via de Social Schools een brief 
gekregen van onze directeur bestuurder 
dhr. Knigge. Hierin kunt u lezen dat wij nog 
steeds de richtlijnen die de RIVM en GGD 
opgesteld hebben volgen.  
Het kan voorkomen dat uw kind of de  
leerkracht van uw kind gedurende de dag 
ziek wordt. Wij verzoeken u als 
ouders/verzorgers gedurende de dag uw 
telefoon in de gaten te houden. Mocht de 
school bellen met de vraag uw kind van 
school op te halen, dan verzoeken wij u 
snel te handelen. Mocht u zelf niet in de 
gelegenheid zijn om uw kind op te halen, 
wilt u dit dan via iemand anders regelen? 
Geeft u dan nog wel even aan de school 
door wie dit is?  
 
 
Verzoek van de medewerkers van de balie 
Als u tijdens schooluren of na schooltijd in 
de school moet zijn meld u zich dan aan bij 
de balie. Op deze manier kunnen wij in de 
gaten houden wie de school binnen loopt.  
Dit is voor zowel de veiligheid van uw 
kinderen en voor ons belangrijk.  
  
 
 

Themakrant groepen 1-2: CIRCUS 
Vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 
17 april gaan wij werken met het thema 
“circus”. Alles in de klas zal in het teken van 
dit thema komen te staan. 
In de vierde week van het thema valt 
Pasen, daar gaan wij natuurlijk ook 
aandacht aan besteden. 
Zo beginnen we met het prentenboek: 
”Tito die zijn neus kwijt speelde” en als 

 
 
afsluiting van het thema gaat elke groep de 
komende tijd een voorstelling 
voorbereiden om die op vrijdag 17 april aan 
u te presenteren. Hieronder staat het 
rooster wanneer u in de speelzaal naar het 
optreden van uw kind kunt komen kijken. 
 
Rooster voor vrijdag 17 april: 
Groep 1-2 A: van 8.45 tot 9.20 uur 
Groep 1-2 B: van 9.25 tot 10.00 uur 
Groep 1-2 C: van 10.10 tot 10.45 uur 
Groep 1-2 D: van 10.50 tot 11.25 uur 
Groep 1-2 E: van 11.30 tot 12.10 uur 
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Groep 1 F: van 12.20-13.00 uur 
Groep 1 G: van 13.15-14.00 uur 
 
Als extra verrassing komt het 
poppentheater Trollemor op donderdag 26 
maart een voorstelling geven voor alle 
groepen 1-2, hierbij kunnen helaas geen 
ouders aanwezig zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het kleuterteam 
 
Themabijeenkomst voor ouders van de 
groepen 1-2 
Het is erg leuk om ook thuis aandacht te 
besteden aan het thema waar uw kind in de 
klas mee bezig is. Daarom organiseert 
Marleen een thema-ochtend voor ouders 
van de kinderen van de groepen 1-2. Dit zal 
zijn op dinsdag 17 maart. De koffie staat 
klaar. 
In de bijlage de officiële uitnodiging.  
 
 
Thema groepen 6-7-8 van 16 tot en met 20 
maart 
 

 
De groepen 6 t/m 8 doen mee aan de week 
van de lentekriebels! 
Het doel is om kinderen de juiste 
informatie mee te geven voor een gezonde 
ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en 
belevingswereld en hen helpt om op een 
latere leeftijd verantwoorde keuzes te 
maken. Ook de seksuele ontwikkeling 
hoort hierbij.  
 
In de bijlage leest u de uitgebreide 
beschrijving van dit thema. 
 
 
 
 

BELANGRIJKE DATA 
Alle belangrijke data van dit schooljaar kunt u ook 

terugvinden in de Social Schools kalender! 

-16 maart start thema Circus bij de 
groepen 1-2 
-16 maart start thema Lentekriebels bij de 
groepen 6, 7 en 8 
-17 maart ouderbijeenkomst groepen 1-2  
 
BIJLAGEN 
-uitnodiging ouderbijeenkomst Circus 
groepen 1-2  
-De week van de Lentekriebels 


