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Thuisonderwijs
Het is fijn, dat we steeds minder met corona en de coronaregels binnen school hebben te
maken. Daardoor kunnen de leerkrachten zich weer volledig richten op fysiek onderwijs.
Indien uw kind corona krijgt en in quarantaine moet, dan zal er door de groepsleerkracht
een overzicht met taken in een online omgeving worden geplaatst. Uw kind kan dan thuis,
zelfstandig, de taken maken.

Meedenkavond MR
Op dinsdag 29 maart was de MR-meedenkavond. Dit keer was het thema de LOKgesprekken. Veel ouders hebben dit schooljaar ervaring opgedaan met de LOK-gesprekken,
dit komt mede doordat de LOK-gesprekken sinds dit schooljaar vanaf groep 2 plaatsvinden.
Voor de MR was dit een goede aanleiding om dit tijdens een MR-meedenkavond hierop
samen met ouders te reflecteren. Het was prettig om de reflectie namens de ouders te
horen. Het was fijn om de aandachtspunten te horen, maar zeker ook fijn om te horen dat
er al veel als prettig wordt ervaren. Deze informatie gaat de MR delen met de stuurgroep
die gaat over de LOK-gesprekken.
Waar denkt u aan bij de LOK-gesprekken?

Wij willen alle deelnemers van de MR-meedenkavond graag bedanken voor hun input.
Tevens hopen we u weer te zien bij een volgende MR meedenkavond.

Inloopmiddag donderdag 7 april
Aanstaande donderdag bent u vanaf 14.45 uur welkom om een kijkje te nemen in de klas
van uw kind(-eren). Om teleurstelling bij het kind(-eren) te voorkomen, is het voor hen
prettig om te weten of u er die middag wel/niet zult zijn.

Oudertevredenheid
In de bijlage vindt u de uitwerking van de
ouderenquête.

Steunouders
In Arnhem is er veel vraag naar steunouders maar zijn er helaas nog niet voldoende
steunouders beschikbaar om matches te kunnen maken. In de bijlage treft u een flyer met
meer informatie.

Culturele Week 2021-2022
In de week van 16 mei vindt er eindelijk weer een Culturele Week ‘oude stijl’ plaats. Dat
betekent onder andere dat hij wordt afgesloten met een feestelijke avond op 19 mei van
18.00 tot 20.00.
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen
en het belooft weer prachtig te worden. U ontvangt
hierover de komende tijd meer informatie over.
We kunnen alvast verklappen dat het thema
‘Vrijheidsfestival’ zal zijn. Het krijgt een blauw-geel
randje om geld bijeen te brengen voor Oekraïne. Dat
doen we in de vorm van een soort kleedjesmarkt
waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.
Op de avond zorgen we voor diverse mogelijkheden
om een hapje te eten en de kinderen laten natuurlijk
zien waar zij aan gewerkt hebben gedurende de week.
We kijken er enorm naar uit!
Werkgroep Kunst- en Cultuur

Had u dit al genoteerd?
07 april

inloopmiddag

08 april

Palmpaasoptocht

13 april

Bloembollenmarkt

18 april

2e Paasdag

23 apr-8 mei

Meivakantie

Tot zover.
Dit was onze Nieuwsbrief van 31 maart.
Hopelijk heeft u het met plezier gelezen én bent u weer up-to-date!
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk altijd contact opzoeken met de
leerkracht van uw kind. Tot de volgende Nieuwsbrief!

