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Nieuwsbrief maart 2022

Bericht van juf Petra
Beste allemaal,
Vrijdag 25 februari staat de volgende operatie gepland. Echter niet alleen aan de rechtervoet, zoals
aanvankelijk de bedoeling was, maar aan beide voeten. Dit omdat de eerste operatie, aan de linkervoet,
helaas toch niet geleid heeft tot het gewenste resultaat. De peesomlegging bij de enkel heeft niet gewerkt
wegens te zwakke spierkracht. Hierdoor is mijn enkel de afgelopen weken weer steeds verder scheef
gezakt en ben ik bijna weer geheel bij af. Een zeer zware tegenvaller…
De afgelopen 2 weken stonden voornamelijk in het teken van doktersoverleg. Conclusie is dat mijn
linkervoet opnieuw geopereerd moet worden. Het enkelgewricht zal nu volledig vastgezet worden. Bij de
rechtervoet zal de operatie zoals eerder besproken worden uitgevoerd. Dit omdat die voet qua
spierkracht sterker is. Deze voet zal ik dan hopelijk na de operatie kunnen blijven afwikkelen. Voor de
linkervoet krijg ik t.z.t. een schoen die afwikkeling voor mij mogelijk maakt.
Waar ik zal worden opgenomen na de operatie is nog niet duidelijk. Ik hoop jullie dat te kunnen vertellen
in een volgende nieuwsbrief. Bid a.u.b. met mij mee voor het slagen van de ingrepen en om kracht om
deze ingrepen te ondergaan. Ik hoop echt van harte dat ik, ondanks de dubbele ingreep die voor mij ligt,
in september weer genoeg aangesterkt mag zijn om mijn werk voor de klas weer te kunnen hervatten.
Daar zie ik ontzettend naar uit.
Hartelijke groeten,
juf Petra Wagemaker
Leuke attentie
Deze week kregen we (het team) van jullie als ouders en kinderen
allemaal een zakje met bloemzaadjes met erbij een leuk kaartje.
Ontzettend bedankt!
Het is fijn om te ervaren dat we samen met jullie het onderwijs op
de school vorm mogen geven.
Nogmaals bedankt!
Verandering regels na de voorjaarsvakantie
Op dit moment gaat het Coronavirus behoorlijk rond in het team. In het begin van deze week is juf
Christine ziek geworden en halverwege deze week juf Anita en juf Petra.
Toch worden veel regels na de voorjaarsvakantie versoepeld.
Hieronder kunt u lezen welke:
Kleuters (groep 1-2)
• Ouders mogen elke ochtend met hun kleuters om 8.25 uur via het kleuterplein naar binnen.
Aan het eind van de ochtend worden de kleuters om 12.00 uur naar het grote plein gebracht.
• In de middag kunt u de kleuters tot en met het kleuterplein brengen. Zij worden dan om 13.10
uur opgewacht door de leerkracht.
Aan het eind van de middag om 15.15 uur komen de kleuters over het grote plein naar het hek.

Kinderen uit groep 3-4
• Ouders mogen elke ochtend de kinderen van groep 3-4 brengen bij de buiteningang bij het
lokaal.
• ‘s Middags kunnen de kinderen van groep 3-4 zelfstandig door de hoofdingang naar binnen
komen.
Kinderen uit groep 4-5 en 6-7-8
• Wanneer de bel gaat (8.25 uur en 13.10 uur) gaan de kinderen via de hoofdingang door naar het
lokaal.
Inloopochtend
Elke vrijdagochtend is er de inloopochtend. Ouders mogen met hun kinderen mee naar de klaslokalen en
kunnen het werk van de kinderen bekijken.
De inloopochtend van groep 6-7-8 van juf Elsemarije vindt elke donderdag plaats (dit i.v.m. de gym op
vrijdagochtend).
Overblijven
Het overblijven zal weer op de oude manier gebeuren.
De kinderen eten van 12.15 uur – 12.45 uur in hun
overblijfgroep(je) en gaan daarna spelen.
Het hek gaat om 13.00 uur weer open voor de andere
kinderen.
Weeksluitingen
Na de voorjaarsvakantie gaan we ook weer starten met de
gezamenlijke vieringen zoals de weeksluiting en de
paasviering. (zie jaaroverzicht voor de data)
Ouders van groep 1 tot en met groep 8 zijn van harte
welkom. Per gezin willen we maximaal twee mensen
uitnodigen.
We gaan proberen om de stoelen zo ruim mogelijk neer te
zetten en goed te ventileren.

Blazersklas
Donderdag 17 maart gaan we weer starten met de blazersklas. Dus alle kinderen van groep 5 tot en met 8
moeten donderdag hun instrument weer meenemen.
Ben je ziek.
• Kinderen blijven thuis als: zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die
kunnen wijzen op het coronavirus.
• Kinderen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in
quarantaine, tenzij zij ook klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
Wanneer deze kinderen naar school komen, mogen ze dus géén klachten hebben en bij voorkeur een
zelftest gedaan hebben.
• Het dringende advies blijft om regelmatig een zelftest te doen; bij kinderen vanaf groep 6 twee keer per
week. Zelftesten voor leerlingen zijn op school verkrijgbaar.

Testbeleid
Na de voorjaarsvakantie wordt het gratis verstrekken van testmateriaal uitgebreid naar alle groepen.
De zelftesten voor de groepen 1 tot en met 5 zijn bedoeld voor specifieke situaties, zoals een uitbraak op
school of als ouders geen zelftest kunnen betalen. De kinderen in de groepen 1 tot en met 5 hoeven niet
twee keer per week preventief te testen.
Voor leerlingen in de groepen 6 tot en met 8 geldt wel het advies om zich twee keer per week preventief
op corona te testen. Daarbij maakt het niet uit of iemand als immuun voor corona wordt beschouwd
(corona doorgemaakt en/of gevaccineerd)
NL-doet
Zaterdag 12 maart is de landelijke NL-doet-dag gepland.
Ook de ‘Speelhof’ doet hieraan mee. We willen o.a. nieuw
zand voor de zandbak laten komen. Het zand kan op deze
zaterdagochtend naar de kleuterzandbak gekruid worden.
Verder willen we naast het kleuterplein ook de rest van
het gebied om de school netjes maken voor de zomer.
-Er zal gesnoeid moeten worden.
-Afval moet afgevoerd worden naar de milieustraat.
- Kleine dingen worden gerepareerd.
Daar zijn natuurlijk veel handen voor nodig. De
klusochtend duurt van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Vele handen maken licht werk!!
U kunt zich opgeven via de Parro-App

Actie: Samen stappen zetten in de F!tweken binnen het eiland Tholen!
Vanuit de Werkgroep Onderwijs en Ouders (doelgroep 4 – 12
jaar) is het idee geboren om dit schooljaar een F!Tactie uit te
zetten onder alle basisscholen van Tholen.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen een stappenteller. We
stellen de scholen als uitdaging om een rondje rond de wereld
te gaan lopen. Een rondje rond de wereld is 40.075 kilometer.
De leerkrachten van groep 5 t/m 8 houden 2 weken lang een
scorelijst bij, waar alle leerlingen in de klas hun eigen stappen
per dag op kunnen schrijven.
De F!Tactie start op donderdag 10 maart en eindigt op vrijdag 25 maart en is een eerste stap die
we samen willen zetten om invulling te geven aan het preventieakkoord
Bibliotheek

Dit jaar willen we de bibliotheek een nieuw impuls geven. Oude boeken worden eruit gehaald en
nieuwe boeken worden aangeschaft. Na de meivakantie hopen we hiermee klaar te zijn.
Elke dinsdag van 15.15 uur tot 15.30 uur en vrijdag van 12.00 uur tot 12.15 uur is de bibliotheek
geopend. Dan kunnen de kinderen boeken lenen om ook thuis te kunnen lezen.
Wij als school vinden het erg belangrijk dat kinderen veel “leeskilometers” maken, zowel op
school als thuis.

Verjaardagen maart en april
Simon Hus 1 maart
Joel Boyd 2 maart
Jens Kosten 2 maart
Linsey Meijer 3 maart
Evert van Homoet 3 maart
Guus Bouman 8 maart
Lieke Bouman 9 maart
Thomas Sturris 9 maart
Sven Rijstenbil 12 maart
Jens Elenbaas 12 maart
Joy Bijl 13 maart
Kyan Vroegop 13 maart
De traktaties hoeven niet meer verpakt te zijn.
Belangrijke data
28 febr.-4 mrt.
10 maart
12 maart
21 maart
22 maart

Voorjaarsvakantie
Studiedag: De kinderen zijn deze donderdag vrij.
NL doet
Studiedag: De kinderen zijn deze maandag vrij.
fietsenkeuring voor het verkeersexamen
voor groep 7 en 8.
25 maart
Gezamenlijke weeksluiting:
U bent om 14.30 uur van harte welkom
gemeenschapsruimte.
7 april
fietsexamen groep 7 en 8
14 april
Paasviering
15-18 april
Goede Vrijdag en Pasen:
De kinderen zijn deze periode vrij.
25 april-6 mei Meivakantie

Kijkje in de kijkdoos (groep 4-5)

Jada Bloemhof 22 maart
Liv Houke 22 maart
Jens Elenbaas 29 maart
Salomé van Dijke 1 april
juf Petra Wagemaker 12 april
Anna Menheere 14 april
Jordy van Houdt 4 april
Matthias Klok 6 april
Nouri Baars18 april
Mila Lindhout 20 april
juf Christine 27 april
Daan Franken 30 april

Kijken naar elkaars werk!

Ook wordt op de NL-doe-dag het zand uit de zandbak weer aangevuld.
Het nieuwe zand komt dan in de zandbak op het kleuterplein.
Daar hebben we uw hulp bij nodig.
Zonder een helper ben ik binnen 5 dagen klaar
Met één helper binnen 2 ½ dag
Met twee helpers binnen 1½ dag
Met drie helpers binnen 1 ¼ dag
Met vier binnen 1 dag
Met vijf binnen 6 ½ uur
Met zes binnen 6 uur
Met zeven binnen 5 uur
Met acht binnen 4 ½ uur
Met negen binnen 4 uur
Met tien binnen 3 ½ uur
Met elf binnen 3 ¼ uur
Met twaalf binnen 3 uur
Met dertien binnen 2 ¾ uur
Met veertien binnen 2 ½ uur
Met vijftien binnen 2 ¼ uur
………met …….binnen .. uur
en dan hebben we nog tijd om lekkere koffie te drinken.
Zo ziet u; vele handen maken licht werk of het werk licht
Vul uw naam in op de lijst en kom zaterdagochtend
12 maart vanaf 8.00 uur helpen.
Hebt u een kruiwagen en /of een schep?
Dan zou het fijn zijn als u die meeneemt.

