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Studiedag team, leerlingen hele dag
vrij.
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

Agenda:

We verwelkomen Cheyenne (groep 1) en Lorenzo (groep 3),
die in het dorp komen wonen en in maart gaan starten bij ons
op school.
We wensen Cheyenne en Lorenzo en een hele fijne en
leerzame tijd toe bij ons op school!’

Rapporten en gesprekken
De gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de groepen 1,2, 7 en 8
zijn momenteel in volle gang.
De gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 3 tm 6
zullen in de tweede helft van maart ingepland worden. De leerkracht van uw kind
stuurt via Parro een uitnodiging om in te tekenen voor een gesprek. De gesprekken
vinden online plaats.

Nieuwbouw Schengehof
De Gemeenteraad is akkoord met het voorbereidingskrediet.
De werkgroep ‘Nieuwbouw Schengehof - Kibeo’, bestaande uit afgevaardigden van
school en opvang, is gestart.
Het Programma van Eisen (PvE) is samen opgesteld.
De projectleider is bekend te weten Björn van der Vliet
De projectvoorbereiding (bouwteam) is opgestart.
Mooi dat we, met de nodige corona vertraging, nu toch van start zijn gegaan.

Enquête thuisonderwijs
Wij willen ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor het invullen van de enquête over de
periode van thuisonderwijs.
We hebben meer dan de helft van de formulieren terug mogen ontvangen.
In de volgende nieuwsbrief komen we er op terug.

Kinderkunstweek 2021
Vandaag is de kinderkunstweek
gestart bij ons op school.
In beide hallen staat een gedekte tafel met daarnaast een bijpassend kunstwerk.
De kinderen gaan zelf kijken naar voedsel en voedsel verwerken in kunst. Neem
alvast een kijkje op www.kinderkunstweek.nl Er staan activiteiten van kunstenaars
uit de provincie op die kinderen corona proof kunnen doen.

KiVa
We hebben u eerder geïnformeerd over het programma KiVa
waarmee wij in de groepen 1 tm 6 werken.
Deze maand sturen wij de ouder(s)/verzorger(s) als bijlage bij
deze nieuwsbrief, informatie over thema 3 en 4.
Thema 3 gaat over ‘Wat is een fijne groep?’
Thema 4 gaat over ‘Iedereen is uniek!”

Pasen op school
Op donderdag 1 april besteden we, passend binnen de corona maatregelen, op
school aandacht aan Pasen. De werkgroep Pasen (leerkrachten en ouderraad leden)
heeft een aantal leuke activiteiten voorbereid.

EU-Schoolfruit op Schengehof
Het EU-Schoolfruitprogramma is door de sluitingsperiode van de
scholen door Corona verlengd tot en met de week van 31 mei.
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen
ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Wij ontvangen de levering van de leverancier Willem Dijk AGF B.V.

Kind wel of niet naar school?
Wij gebruiken de meest recente beslisboom.
U kunt deze downloaden op https://www.boink.info/beslisboom

De volgende nieuwsbrief ontvangt u woensdag 7 april 2021

