OUDERMEMO
NUMMER 15 - 26 MAART 2021
AGENDA
Datum
Gebeurtenis
Woensdag 31 maart Studiedag
Alle leerlingen vrij
Maandag 5 april
Tweede Paasdag
Woensdag 7 april
Open Middag,13.30-15.30 uur
Dinsdag 27april
Koningsdag – vrij

VANUIT DE DIRECTIE
Het lenteweer zorgt voor veel vertier in de zandbak en op het schoolplein. Even geen Corona
of persconferentie.
Tot op heden zijn we in vergelijking met andere scholen heel goed weggekomen met besmettingen. Mede dankzij zorgvuldige acties van ouders, daarnaast hebben we tot nu toe
veel geluk gehad.
LEEF HET GOEDE VOOR
Kinderen leren van voorbeeldgedrag,. Dat was een van de basisgedachten van Maria Montessori.
Afgelopen week schrok ik nogal van een voorval waarbij ik zag dat er
onenigheid was over de invalideparkeerplaats. Wij als volwassenen moeten hierin het voorbeeld geven en erop vertrouwen dat de mensen die
daar hun auto parkeren dat doen omdat ze het nodig hebben. Deze
borden zijn ervoor bedoeld dat er altijd een plekje vrij is voor mensen die
minder mobiel zijn. Laten we er daarom samen voor zorgen dat dit ook
het geval is. Niemand wil immers in de positie komen dat je gebruik moet
maken van deze parkeerplek. Ik hoop echt dat deze boodschap overkomt, er is op onze school plaats voor iedereen.
De komende weken staan er weer enkele leuke activiteiten gepland. Volgende week vrijdag
heeft het team samen met de OAC een leuke dag georganiseerd in verband me Pasen. Verderop in deze memo meer hierover.
Samen met de Medezeggenschapsraad en de Ouderactiviteitencommissie is besloten om
het kamp voor de groepen 3 t/m 6 door te laten gaan in aangepaste vorm. Het belooft erg
leuk te worden. Hoe het schoolreisje voor de groepen 1-2 eruit komt te zien en in welke vorm
het kamp voor 7-8 doorgaat is nog niet helemaal duidelijk. We doen wat kan, maar het is nog
te ver weg om daar al definitief iets over te kunnen zeggen.
Wellicht heeft u inmiddels gezien dat er borden geplaatst zijn in de Kamerikstraat.
Het is verboden om te parkeren én om stil te staan buiten de vakken.
Handhaving zal steekproefsgewijs langs komen en delen bekeuringen
uit wanneer zij auto’s aantreffen. Fijn voor onze kinderen dat de gemeente meedenkt aan de veiligheid rondom de school. Ook een bedankje naar de leerlingenraad, zij hebben dit mee opgepakt.
Rest mij u een heel fijn weekend toe te wensen.
Mede namens het team
Conny Rijnen
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PASEN
Vrijdag 2 april vieren we Pasen op de Petteflet. We hebben een aantal leuke activiteiten voor
deze dag op het programma staan.
We gaan samen met de kinderen een high tea organiseren, waarbij iedereen zijn eigen lunch
meeneemt. De school regelt de lekkere drankjes en paaseitjes.
Uit de onderstaande voorbeelden kiest u twee dingen die u meegeeft aan uw kind. Zo hebben alle leerlingen ongeveer hetzelfde op tafel. U kunt hierbij kiezen voor een belegd broodje, een donut, een croissantje, een tompoes, een worstenbroodje of een kaasbroodje.
Zijn deze producten echt niet mogelijk in verband met allergieën/dieet, meld dit dan bij de
leerkracht, zodat we hier een oplossing voor kunnen zoeken.
We gaan er een gezellige dag van maken.

KAMP
Van 19 tot en met 22 april gaan de groepen 3/4 en 5/6 op kamp.
In verband met de Corona maatregelen hebben we ervoor gekozen om
alle groepen één dag te laten gaan.
Elke groep heeft een programma van 8.30- 20:30 uur. We gaan er die dag
één groot feest van maken voor de kinderen. Wij hebben er heel veel zin
in.
Hierbij het schema welke groep op welke dag op kamp gaat:
Maandag 19 april : Groep 5/6B
Dinsdag 20 april : Groep 5/6A
Woensdag 21 april : Groep3/4B
Donderdag 22 april: Groep 3/4A
Omdat het helaas niet mogelijk is om gezamenlijk vanaf school te vertrekken, verzoeken wij u
om uw kind zelf naar Westelbeers te brengen en op te halen.
We verwachten de leerlingen om 8:30 uur op de Groepsaccomodatie De Roerdomp aan de
Ontginningsweg 10, 5091 KN in Westelbeers.
Als het u echt niet lukt om vervoer te regelen, neem dan contact op met de leerkracht van
uw kind.
In Westelbeers is er een “Kiss and ride”. Daar is genoeg ruimte om op een rustige manier uw
kind uit te laten stappen. Op de locatie zijn de leerkrachten en stagiaires om de leerlingen op
te vangen.
Het diner, drinken, tussendoortjes en lekkernijen verzorgt de school. Lunch nemen de leerlingen zelf mee. Het thema van het kamp krijgt u nog door van uw leerkracht.
Over het kamp van groep 7/8 en het schoolreisje voor groep 1-2 krijgt u nog nadere informatie.
Voor alle groepen geldt dat we de kosten van het kamp eenmalig verlagen naar €20,-.
Dit bedrag zal (in plaats van € 40,-) in de week na Pasen van uw rekening worden afgeschreven.
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PAASACTIVITEIT
Het Beweegteam Onderwijs van Sportbedrijf Tilburg heeft een leuke paasactie bedacht onder de naam “Wandelen is een eitje.
Voor meer informatie zie: https://www.sportintilburg.nl/nieuws/wandelen_is_een_eitje
In de bijlage de kleurplaten.

SCHOOLFOTOGRAAF;
Van maandag 21 juni tot en met woensdag 23 juni komt de schoolfotograaf. Zij zal groepsfoto’s maken, broertjes en zusjes foto's en van elk kind
een portretfoto. De broertjes en zusjes foto's worden alleen gemaakt van
de kinderen die nu bij ons op school zitten.
De fotograaf neemt dit schooljaar meer tijd per leerling om een mooi
plaatje te schieten.
U krijjgt via een oudermemo bericht welke groepen op welke dagen aan
de beurt zijn.

