OUDERMEMO
NUMMER 14 - 12 MAART 2021
AGENDA
Datum
Woensdag 31 maart
Woensdag 7 april

Gebeurtenis
Studiedag
Alle leerlingen vrij
13.30-15.30 uur
Open Middag

VANUIT DE DIRECTIE
Wederom hebben we mogen ervaren hoe fijn de club ouders is waar we mee mogen samenwerken. Dank jullie wel!
Ook bij de besmettingen afgelopen week hadden we het gevoel dat we de aanpak hieromtrent gezamenlijk dragen en dat is fijn. Dat maakt het voor ons mogelijk om ons te blijven focussen op goed onderwijs voor de kinderen en het bieden van een fijne ontwikkelplek.
Belangrijk is om de informatie die u krijgt van de GGD of huisarts met ons te delen. We hebben namelijk zelf niet de expertise als het gaat over medische adviezen ten aanzien van quarantaine en testen. We moeten het ook doen
met de richtlijnen vanuit de GGD, dus houd ons op de hoogte alstublieft. Als u twijfelt kunt u ook altijd bij de GGD terecht met vragen
over het corona-virus.
Op 7 april hebben we een aangepaste open middag. Vanwege de
maatregelen zal deze plaatsvinden op een woensdag tussen half 2 en
half 4. Mocht u in uw omgeving mensen kennen die geïnteresseerd zijn
in onze school, dan vraag ik u ze hierop te wijzen. Natuurlijk is het ook
mogelijk dat ze een afspraak maken met mij om op een ander tijdstip
kennis te maken met ons Montessorionderwijs
Mede namens het team wens ik iedereen een fijn weekend.
Conny

HERINNERING
Het is enkele weken erg goed gegaan met het ophalen en wegbrengen
van de kinderen.
Helaas zien wij dat steeds meer ouders weer gewoon hun auto in de Kamerikstraat parkeren.
Wederom het dringende verzoek om uw auto op de parkeerplaats naast de
school te zetten. Het is anders onveilig voor de kinderen. Niet doen dus!
Alvast bedankt.
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KRAANWATERDAG
Wij zijn een gezonde school. Een van de afspraken is dat het elke
woensdag kraanwaterdag is. Dat betekent dat alle kinderen deze dag
op school water drinken.
U hoeft dus geen fruitsap, melk of andere drank mee te geven.

BIJNA LENTE
De winter loopt ten einde en de lente staat voor de deur. Tijdens de dramales laten we zien
hoe bolletjes groeien, hun worteltjes hechten in de grond, de steeltjes steeds groter worden
en tenslotte uitgroeien tot mooie krokussen. Wat een betrokkenheid!

