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Agenda
18, 19, 20 mei
21,22 mei
1 juni

studiedagen
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag

Bericht van het Team
We missen jullie
“Ik mis jullie” schreef een kind met stoepkrijt op een tegel van ons schoolplein (zie foto). Als
team voelen we dat ook zo. “We missen jullie”. Maar gelukkig duurt dat niet lang meer. Na
de meivakantie mogen de scholen weer open. Zie voor alle berichtgeving daarover je
mailbox. Het is een regeling voor slechts 2 weken en het kabinet heeft al laten
doorschemeren dat, als alles goed gaat, we vanaf 2 juni weer 100 procent lestijd aan
iedereen gaan geven. Als alles goed gaat, dus laten we heel voorzichtig naar elkaar zijn
als we weer open gaan.
Lentefeest
Ons lentefeest was deze keer anders dan anders, zoals alles anders is nu. Maar door jullie geweldige creativiteit is er
iets heel bijzonders gemaakt in onze hal. Een heel mooi kunstwerk in het teken van vrijheid en lente (zie foto). Echt
Jenaplan en kenmerkend voor wat voor geweldige kinderen en ouders we op
onze school hebben!

Klussen gedaan
Er zijn in de afgelopen 6 weken veel klussen gedaan. Het schoolgebouw kreeg
aan de voorkant een nieuwe frisse verflaag. Het schoolplein is helemaal
schoongemaakt en egaal gemaakt, de wadi kreeg een betere bodem zodat de
regen (als die tenminste valt…) beter weg kan lopen, de gymzaal werd extra
schoongemaakt, enzovoort. Ook het gebouw is helemaal klaar om jullie weer te
ontvangen (zie foto).

Geluid
Jizo heeft op mijn verzoek voor ons twee goedwerkende nieuwe microfoonsets gemaakt om bij de vieringen in de hal te
gebruiken. Ook de mobiele geluidsset is sterk verbeterd met een professionele microfoon. Zijn we straks allemaal beter
te verstaan. Jizo bedankt!!!
Bestrijding van de eikenprocessierups
Ik heb contact gezocht met de gemeente met het verzoek of zij dit jaar de eikenprocessierups preventief willen
bestrijden. De gemeente heeft toegezegd om dat te gaan doen. Hopelijk hebben we daar dan veel minder last van dit
jaar op het schoolplein.
Fietsen
Voor de maand mei geldt dat Bovenbouwers en Middenbouwers via de
pannakooi het schoolplein op fietsen om jullie fiets weg te zetten. Alleen de
Onderbouwers komen op de fiets via de zij-ingang. Overigens viel op hoeveel
fietsen nog in ons fietsenhok stonden en heeft Dries een aantal fietsen in ons
fietsenhok apart gezet (zie foto) waarvan we zien dat die al heel lang ongebruikt
daar staan. Meld je even als je fiets erbij staat en je de fiets nog wilt behouden.
Zonder melding gaan we zoals elk jaar deze fietsen in de laatste week van het
schooljaar naar de stort brengen.
Hygiëne
We zijn blij dat onze nieuwe medewerker schoonmaak, Ellen Keizer, na de
meivakantie tussen de middag de wc’s extra kan schoonmaken. Ook komt er in elk lokaal een desinfectiepakket, worden
tafels en stoelen en deurkrukken bij wisselingen schoongemaakt en gaan we extra handen wassen in de groep. Denk
allemaal aan je hygiëne in het belang van de gezondheid van ons allemaal!
Cameratoezicht
Vanuit de gemeente zijn er zoals eerder gemeld camera’s geplaatst aan het schoolgebouw. Er is een AVG-proof protocol
gemaakt en onze MR heeft daarmee ingestemd. U kunt het cameraprotocol nalezen op onze website bij Onze
School/Schooldocumenten, waar u ook alle andere belangrijke schooldocumenten vindt.
Tot slot
Het onderwijs is de hoop voor de toekomst. Dat blijkt wel weer nu de basisscholen als eerste in de coronacrisis weer
gaan opstarten. We hopen dat iedereen gezond blijft.
Hartelijke groet namens het team,
Johan van der Pols
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Kiddo’s – Peuteropvang en
Buitenschoolse opvang
Nog steeds is het stil bij Kiddo’s, er zijn geen kinderen. De kinderen die gebruik maken van noodopvang, gaan naar BSO
Kierewam. Gelukkig staan wij nog wel in contact met de kinderen, vooral via Klasbord. En we hebben verschillende
keren leuke pakketjes naar de peuters en de BSO-kinderen gebracht. Zo kunnen de peuters thuis zelf aan de slag voor
Moederdag en hebben de BSO-kinderen allemaal stoepkrijt gekregen om een mooie tekening mee te maken.
Wij zijn blij dat we de kinderen weer zien na 11 mei!
Liefs van team Kiddo’s
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