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Hoera Hoera! We mogen weer gaan beginnen! Het is nog iedere
keer met een deel van de klas, maar het begin is gemaakt. Na 6
weken thuis werken en 2 weken meivakantie gaan we ook weer op
school aan de slag. Jullie hebben thuis heel goed je best gedaan
onder leiding van alle hulp meester en hulpjuffen. Papa’s en
mama’s hiervoor heel erg bedankt. Een officiële feestelijke
opening doen we als we allemaal tegelijk weer naar school mogen,
maar het zal zeker feest zijn in de klas op 11 en 12 mei als we
elkaar allemaal weer zien. Veel leesplezier!

Peutervoorlezen
In verband met de Coronamaatregelen mag het peutervoorlezen nog even
niet doorgaan. Juf Karin heeft de afgelopen weken heel veel leesboeken
ingesproken en via facebook hebben we er ook gedeeld, zodat ook onze
peuters kunnen genieten van een mooi verhaal.

Schoolfotograaf
Op 20 mei zou onze schoolfotograaf komen. Met de geldende coronamaatregelen
en het feit dat we vanaf 11 mei met halve klassen gaan werken, kan de
schoolfotograaf niet door gaan.
We hebben nu als alternatief 24 juni. Hierbij gaan we ervan uit dat we op dat
moment weer met alle kinderen tegelijk op school zijn. We hebben er wel voor
gekozen om geen broertje en zusjefoto’s te laten maken met kinderen die nog
niet op school zitten. Op die manier kunnen we het organisatorisch zo goed
mogelijk vormgeven binnen onze school. Ook in verband met onze
ouderbedankochtend………hier leest u meer over in deze De Boog.
Natuurlijk is het afwachten wat de maatregelen na 1 juni gaan zijn, dus deze
datum is onder voorbehoud. Wel weten we al graag of u van uw kinderen die op
school zitten, een broertje en zusjefoto wil hebben. Dit kunt u aangeven door een mail te sturen
naar directie@bsdergenboogbergeijk.nl

Gymlessen
Voorlopig mag er nog geen gebruik worden gemaakt van de gymzaal.
Daarom gaan de gymlessen nog niet door.

Kunstwerken
Zoals u misschien in onze filmpjes heeft gezien zijn de borden op het plein al versierd met
tekeningen van onze eigen leerlingen. Dionne Willemse heeft hier in de afgelopen weken hard aan
gewerkt. De tekeningen worden nog door onze leerlingen zelf ingekleurd, onder begeleiding van
Dionne. Dit zal plaats gaan vinden als de maatregelen dit weer toelaten. Maar jullie kunnen in ieder
geval al wel zien hoe mooi het eruit komt te zien!

Welkom op De Regenboog
Met een beetje vertraging heten we Ralf van Leuven (1/2A) en Sep van Buul
(1/2B) van harte welkom op De Regenboog. We wensen ze heel veel (leer)plezier!

Jarigen
Omdat we geen Boog in april hebben gehad, hartelijk gefeliciteerd voor de jarigen van april en mei!
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Agenda
Enkele activiteiten zijn verplaatst naar een nieuwe datum. Deze data zijn onder voorbehoud van de
regels van het RIVM op dat moment.
4-5
studiedag groep 1 t/m 8 vrij
5-5
Bevrijdingsdag
6-5
OR – komt te vervallen
11-5 en 12-5 hoera! We gaan weer naar school!
12-5 MR – digitaal
14-5 leuke dag – komt te vervallen
15-5 Viering – komt te vervallen
20-5 schoolfotograaf – nieuwe datum 24 juni
21 en 22-5
hemelvaart groep 1 t/m 8 vrij
26 t/m29-5
kamp groep 8 – nieuwe data 16-19 juni
1-6
tweede pinksterdag groep 1 t/m 8 vrij

Ouderbedankochtend
Waar zouden we zijn zonder de ouders? Heel veel activiteiten zouden niet door kunnen gaan zonder
jullie hulp. Denk aan pleinwacht, de bibliotheek, feesten, versieren, muziekavond, leuke dag,
peutervoorlezen, kamp etc. etc. Daar komt ook nog bij dat dit jaar de ouders ook nog eens juffen
en meesters zijn. Daar hebben we heel veel bewondering voor. We willen jullie hier graag voor
bedanken. Dat doen we op woensdag 24 juni van 8.30-9.00. Hoe we dit precies gaan vormgeven
hoort u nog (en sommige dingen blijven natuurkijk een verrassing) Natuurlijk is dit ook weer onder
voorbehoud van de Coronamaatregelen. Maar dan kunt u het alvast in uw agenda zetten.

Koningsdagestafette
Omdat er geen Koningsspelen waren, hebben enkele ouders het initiatief
genomen om een Koningsdagestafette te organiseren. 27 gezinnen hadden
zich ingeschreven om de fakkels door te geven op Koningsdag, zodat we
binnen de regels van het RIVM toch een hele leuke activiteit hadden. Het was
een groot succes. Het weer was prachtig, de tuinen en kinderen waren
helemaal versierd en de fakkels werden doorgegeven te voet, op de fiets,
met de step, heel hard rennend, in de kruiwagen en op nog veel meer
verschillende manieren. De actie is zelfs gefilmd door de televisie:
https://www.facebook.com/100005476562612/posts/1356207924571747/

