01-04-2021

Paasweekend
Morgen en maandag is de school gesloten. We verwachten alle leerlingen weer op dinsdag 6 april
om 8.25 uur.
Noodcontinurooster
Op korte termijn verwachten we geen versoepelingen in de Corona-maatregelen, daarom draaien
we de komende weken nog het continurooster.
De groepen 1 t/m 3 gaan vanaf 9 april tot aan de zomervakantie op vrijdag om 12.00 uur naar huis.
Groep 4 gaat vanaf 9 april tot aan de zomervakantie op de vrijdagmiddag tot 14.30 uur naar school.
Paasfeest
Vanaf 12.30 uur hebben we met elkaar het Paasfeest gevierd tijdens een lunch. Elke groep nam
deel met een eigen bijdrage die in een Powerpoint presentatie was verwerkt; zo konden we toch
met elkaar èn veilig het Paasfeest vieren. We bedanken de OuderWerkGroep heel hartelijk voor
het verzorgen van de lunch!
Schoolfruit
Helaas is er nog niet doorgegeven welk fruit er volgende week geleverd wordt. Zodra dit bij ons
bekend is, laten wij dit aan u weten.
Groep 1 en 1-2a en 1-2b
Volgende week dinsdag werken alle kleuters verder over de lente.
Verkeersexamen
Gisteren en vanmorgen vond het verkeersexamen plaats. Alhoewel
iedereen zijn/haar best deed, zijn helaas niet alle leerlingen geslaagd.
Wie het verkeersdiploma dit jaar niet heeft behaald, gaat volgend jaar
in de herkansing.
Tijdelijke huisvesting / nieuwbouw
In het kader van de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting wordt er voor
de omwonenden op dinsdag 20 april een informatiespreekuur georganiseerd. De gemeente Altena
zal binnenkort de uitnodiging daarvoor versturen.
Groep 4:
Groep 5:

09-04: Tafeltoets van de tafel van 1 t/m 6 en 10 (herhaling)
16-04: Tafeltoets van de tafel van 6, 7, 8 en 9 (30 sommen in 2
minuten. Je mag 2 foutjes hebben)

02/05-04:
09-04:

Goede Vrijdag en Tweede Paasdag: geen school
Groep 1 t/m 3 om 12.00 uur uit
Groep 4 om 14.30 uur uit

Lied voor a.s. zondag:
Lied 551; Hosanna Hosanna de Heer…..

Kernwaarde volgende week:
:

Op zoek naar het paasverhaal
Ook dit jaar wordt het paasfeest weer heel anders gevierd dan we normaal
gewend zijn.
Daarom wordt er door de beide kerken op
Eerste Paasdag 4 april tussen 12.00 en 17.00 uur
een bijzondere speurtocht georganiseerd.
Zo kun je samen met je eigen gezin op pad in ons dorp. Wij zorgen voor iets
lekkers onderweg.
Ben je tussen 0 en 12 jaar oud, ga dan mee op zoek naar het Paasverhaal.
Geef je op door een mailtje te sturen naar kindernevendienst@gknieuwendijk.nl
en vermeld daar je naam en met hoeveel personen je de tocht wilt lopen.
Verdere informatie krijg je dan via de mail.
Heb je nog vragen, dan kun je ons mailen of aanspreken.
Groetjes namens de kindernevendienst
Marleen Geluk en Heleen Kramp

