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Oudertevredenheidsonderzoek
Graag informeer ik u over het oudertevredenheidsonderzoek dat binnenkort
voor onze school van start gaat. Het onderzoek vindt plaats onder alle ouders
van onze school. Met dit onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat
u van de school vindt. De uitkomsten zullen we gebruiken om de school verder
te verbeteren. In de week van 19 april ontvangt u een e-mail met een
uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Heeft u vragen over het onderzoek,
dan kunt u deze stellen aan Paula of Bianca vragen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Activiteiten
april
19 tevredenheidsonderzoek
22 Koningsspelen
27 koningsdag

Afscheid John
Vorige week hebben we afscheid genomen van onze conciërge John. Hij is
ontzettend verwend door de kinderen en teamleden. Gelukkig was hij met
de auto. Vanaf 1 mei start onze nieuwe conciërge
Edwin Dirksen. Edwin werkt al als conciërge binnen OPO IJmond en kent
onze school.
Kiwi ballen
Hoera! Onze kiwi ballen zijn eindelijk binnen! 20 mooie ballen die verdeeld
gaan worden over alle groepen. Bedankt voor het meesparen van de kiwi
stickers! Dat belooft weer veel speelplezier op het plein.

Weer naar school
Mocht uw kind vanwege verkoudheidsklachten of verplichte quarantaine niet
naar school kunnen, dan kan uw kind vanaf groep 4 online de instructie volgen.
In de ochtend worden de vergaderverzoeken aangemaakt en worden
documenten ge-upload in Teams. Voor de kinderen van groep 3 staan in
Teams instructie filmpjes klaar. Wilt u a.u.b. de leerkracht een bericht sturen
als uw zoon of dochter weer naar school komt?
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1 april grap
De beamer van het digibord was vervangen en deze zou de eerste dag heel fel schijnen. Aan de kinderen is
gevraagd om een zonnebril mee te nemen naar school. De kinderen vonden het een leuke grap!

Update corona op website
Op de website onder het kopje nieuws kunt u de laatste versie coronamaatregelen vinden.
Sport- en spelactiviteiten
MET Jeugd- en jongerenwerk organiseert vanaf 12 april sport- en spelactiviteiten op sportveldje De Velst
achter Heliomare. Meer informatie over de activiteiten kunt u vinden in de flyer.
Paaslunch en eieren zoeken
Het was een gezellige boel! Paaseieren zoeken rondom de school en een heerlijke paaslunch in een
versierde lunchbox.
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