Nieuwsbrief 7, 27-3-2020
De agenda is onder voorbehoud. We hopen u rond 1 april beter te kunnen informeren.
Tot 6 april
7 april
7 april
9 april
10 april
13 april
16 april
16 april
17 april
21 april
22 april
22-24 april
24 april

Onze school is gesloten i.v.m. Coronavirus
Uitgifte 2e rapport
Spreekuur schoolmaatschappelijkwerk, 8.30 uur
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Goede Vrijdag, alle kinderen zijn vrij
Tweede Paasdag, alle kinderen zijn vrij
Rapportgesprekken middag
OV vergadering, 20.00 uur
Juffen- en meesterdag
Rapportgesprekken avond
Rapportgesprekken middag
Papiercontainer
Nieuwsbrief 8

Corona
Het zijn bijzondere tijden. Er wordt hard gewerkt aan onderwijs op afstand. Gelukkig wordt
met alle technische mogelijkheden van tegenwoordig de afstand steeds kleiner. Kinderen
kunnen gebeld worden via video of Teams. Instructies worden aan kleine groepjes gegeven
en digitale knuffels worden uitgedeeld.
We zijn er voor jullie en jullie kinderen. Mocht je het gevoel hebben meer ondersteuning
nodig te hebben, laat het weten aan de leerkracht. We kijken voor iedereen naar een zoveel
mogelijk passende oplossing.
We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte via Social Schools en email. Mocht je toch
nog vragen hebben laat het weten.
Liever een vraag te veel dan een antwoord te weinig.
met HARTelijke groet
Nicky Mertens

Juffen- en meesterdag
Op vrijdag 17 april hopen we de juffen- en meesterdag te vieren. Het is nog niet
duidelijk hoe lang de scholen dicht blijven, vandaar toch alvast deze informatie.
Dit jaar is het thema: Superhelden en filmsterren. De kinderen mogen verkleed
komen als iets wat zij willen. De ochtend zal bestaan uit het vieren van de
verjaardag van de juffen & meesters.
In de middag zijn er in alle lokalen verschillende creatieve activiteiten te vinden,
zoals knutselen, bouwen, koken en muziek/theater/dans.
We hopen er een gezellige en feestelijke dag van te maken!
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Gym op De Bonte Tol
Er viel dit blok veel te beleven tijdens de gym. In de eerste twee weken na de voorjaarsvakantie
kwamen er twee gastdocenten van de Lion Gym langs. Lion Gym is de vechtsportschool voor (Kids)
Kickboksen en Thaiboksen in Pijnacker-Nootdorp. Alle klassen mochten deelnemen aan de clinic en
het was super leuk! Ze hebben de basisstoten en de basistrappen geleerd en ze mochten ook op een
trapkussen trappen. Na afloop kregen de leerlingen allemaal een flyer mee naar huis waar ze een
gratis proefles mee kunnen volgen.
In dit blok is er niet alleen een kickboks clinic gegeven maar er zijn ook andere lessen gegeven door
Team4Talent. Team4Talent is aan de slag gegaan met rekenen en sport maar ook is er meer
aandacht besteed aan de dans voor Koningsspelen, zodat iedereen de dans goed kent voor
de Koningsspelen op 12 april.
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Nu ook
peuteropvang
Kindercentrum ZieZoo, Gantellaan 5 en 23
Pijnacker
kdvpijnacker@ziezoo.nl | www.ziezoo.nl |015 2002174
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