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We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en lekker
heeft kunnen genieten van het mooie weer.
Fijn om maandag iedereen weer op school te kunnen begroeten.
Door alle maatregelen kan de open dag van woensdag 17 maart helaas niet doorgaan. Mocht u nog
gezinnen kennen waarin de zoon/dochter in 2021/2022 vier jaar wordt, dan kunt u deze ouders
altijd attenderen om contact op te nemen met school om een afspraak te maken voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.
Met vriendelijke groet,
Francien Soeter
Schoolplein
Door allerlei omstandigheden heeft het even geduurd, maar in de afgelopen vakantie is het schoolplein weer een stuk kleurrijker gemaakt. Er ligt
nu een mooie renbaan, een Kingveld, een hinkelbaan, een 100-veld, een
speelparkeerplaats en een slalom van banden. Deze week hebben de leerlingen al heerlijk buiten gespeeld op het plein en allerlei nieuwe spellen
met elkaar gedaan. Ook tijdens de lessen wordt het plein al volop ingezet
om verschillende doelen te behalen.
Achter de school, in de grote tuin, gaan we ook aan de slag om hier het
stukje natuur meer bij de school te betrekken er zal o.a. een buitenlokaal
komen.
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Onderzoek andere tijden
Vorig schooljaar is er vanuit de MR een enquête gehouden onder de ouders over het continurooster. Door het grote aantal positieve reacties is toen aangegeven dat er in dit schooljaar een verder
onderzoek zal plaatsvinden.
Dit onderzoek loopt samen met de twee andere scholen in Ens. Inmiddels is er een voorlichting
over andere tijden aan de teams en de MR-en van de drie scholen geven. Woensdag 14 april is er
een (online) voorlichting voor alle ouders van de drie scholen over andere tijden, deze start om
19.30 uur. We hopen u dan ook allemaal te mogen begroeten, zodat we dit samen verder kunnen
gaan kunnen onderzoeken.
Jarig
Zaterdag 6 maart is Samuel jarig. Samuel alvast gefeliciteerd,
wij wensen jou een hele fijne verjaardag toe.

Agenda
Donderdag 18 maart: AC vergadering
Vrijdag 19 maart: Nieuwsboog
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