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ONDERWERPEN

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Vandaag ronden we een bijzondere periode af. In de afgelopen twee weken hebben we

Covid-19 testen
PBS
Fietsen en stepjes op schoolplein
NAC lied
Belangrijke data

gelukkig weer een aantal traditionele activiteiten door kunnen laten gaan. De leerlingen
van groep 7 hebben hun theoretisch verkeersexamen met goed gevolg afgelegd en ook
zijn alle leerlingen van groep 8 geslaagd voor hun praktisch examen. Proficiat allemaal!
Afgelopen maandag hebben we onder een stralend zonnetje kunnen genieten van alle
spelletjes en heerlijk gesprongen op de luchtkussens. We willen de ouderraad heel
hartelijk bedanken hiervoor. Ook een bedankje voor de leden van de leerlingenraad die
een goede besteding gekozen hebben voor het bedrag dat zij kregen van de OR. Alle
kinderen hebben een fantastische dag gehad. Niet in de laatste plaats door de enorme
inzet van onze collega’s Lynn, Sanne en Jessica. Geweldig!
Nu de BSO weer toegankelijk is voor alle kinderen, wachten er minder ouders op het
schoolplein om 15.30 uur. Daarom heb we besloten om na de meivakantie de eindtijd

Koningsspelen

van 15.30 uur weer voor alle kinderen te laten gelden.
We merken dat kinderen (met hun ouders) steeds vroeger naar school komen en dat er

Avondvierdaagse

hierdoor een lange wachtrij ontstaat. Graag wijzen we u erop dat ’s ochtends de poort
om 8.30 uur opengaat en we vragen u met klem om niet eerder te komen. Omdat er veel

ZOKA

kinderen overblijven valt het om 13.00 uur wel mee met de drukte, maar aan het eind
van de schooldag zien we een aantal (groot)ouders al om 15.15 uur voor de poort staan.

Opnieuw een dringend verzoek om alleen te komen of te “ouderpoolen”. Verder willen we het dringende advies om mondkapjes te
dragen op de speelplaats loslaten, maar dat kan alleen als we allemaal de 1,5 meter maatregel in acht blijven nemen. We rekenen op
uw medewerking.
We wensen u allemaal een heel fijne, zonnige en ontspannen vakantie toe!

Lisette Dirks & Marijke Cantrijn
Directie
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TESTEN BIJ CORONA GERELATEERDE KLACHTEN
Als u uw kind(eren) laat testen i.v.m. corona gerelateerde klachten willen wij u vragen rekening te houden met het volgende:
Een test is alleen maar rechtsgeldig als deze wordt uitgevoerd door een BIG geregistreerde persoon, denk dan aan bijvoorbeeld
een huisarts. Zelftesten uitgevoerd door ouders die niet BIG geregistreerd zijn, zijn dus niet rechtsgeldig. Er komen steeds meer
zelftesten in de omloop. De GGD geeft aan dat een zelftest bij leerlingen op dag 5 van een quarantaine periode niet wenselijk is
en ook zeker niet wordt geadviseerd. Indien ouders hun kind op dag 5 van de quarantaine periode willen laten testen, kunnen zij
hiervoor een afspraak maken bij de GGD.

POSITIVE BEHAVIOUR SUPPORT (PBS)
Deze maand ligt de nadruk op de gedragsverwachtingen tijdens de pauze op het plein.

FIETSEN EN STEPJES

ZELFGEMAAKT NAC-LIED DOOR GROEP 6 IR

Vaak staan er aan het eind van de

Met de hulp van een professioneel bedrijf mocht groep

schooldag nog fietsen en stepjes
geparkeerd. Omdat er op het moment
sprake is van overlast door vandalisme
in de avonduren, willen wij u vragen om
fietsen en stepjes altijd mee naar huis te
(laten) nemen. We kunnen helaas niet
garanderen dat ze er de volgende dag

6 IR een heuse muziekvideoclip maken. Vervolgens
hebben ze hierover een interview gegeven aan Omroep
Brabant:
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3374938/school
kinderen-voelen-zich-popsterren-bij-inzingen-nieuwnac-liedje

nog staan. We hebben de politie
gevraagd extra te surveilleren en we zijn
extra alert op het afsluiten van alle
poorten.

BELANGRIJKE DATA
Week 18 + 19

Mei vakant i e

MA 17 mei

Vergadering Medezeggenschapsraad (MR)

DO 20 mei

Bericht van aanname VO

MA 24 mei

2e Pi nkst erdag

VR 28 mei

School f ot ograaf port ret - en kl assenf ot o' s

WO 2 j uni

School f ot ograaf gezi nsf ot o' s

Week 22- 24

LOVS groepen 3- 7
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AVONDVIERDAAGSE 2021
Nieuws van de Sportcommissie:
We hadden er eigenlijk ook al niet meer op gerekend, maar de
Avondvierdaagse gaat ook dit jaar definitief niet in fysieke vorm door.
Voor de fanatieke wandelaars, gezinnen die toch een beetje
Avondvierdaagse willen beleven en andere geïnteresseerden is er een
online editie die je kan lopen wanneer het jou uitkomt. Helaas nog
een jaar niet het echte werk, maar hopelijk toch een mooie tijdelijke
vervanger.
Informatie is hier te vinden:
https://www.avondvierdaagseginneken.nl/
Je kunt je inschrijven via de volgende link:
https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/breda
We wensen de deelnemers veel wandelplezier toe. En als alles goed
gaat maken we er volgend jaar een grandioze editie van om nooit te
vergeten!
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