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Kunstwerk
De afgelopen maanden hebben we gekeken naar mogelijkheden voor een kunstwerk
in school. We hebben verschillende opties bekeken, gecreëerd en besproken. Het
resultaat is:
“Een Levensboom”
De levensboom heeft een lange geschiedenis en heeft voor veel mensen een
belangrijke betekenis. De levensboom staat symbool voor het leven zelf. Hij staat
symbool voor groei en ontwikkeling, het stevig wortelen, het prille, het uitbundige
bloeien, de kracht, het loslaten en het weer opnieuw kunnen beginnen.
Hieronder een foto van de boom die in de hal staat in de nieuwe kleuren van de
school met een aantal Katholieke elementen.

Brengen en halen van de leerlingen.
Wij zien dat de gespreide tijden voor het brengen van de leerlingen 's morgens heel
goed gaat. Bij het ophalen van de leerlingen, aan het eind van de dag, blijft het vrij
druk bij school.
Om dat spreiden nog wat beter te organiseren zullen vanaf maandag 15 maart alle
leerlingen uit de groepen 7 en 8 pas vanaf half drie naar huis gaan (dus niet meer op
alfabet van de achternaam).
Deze leerlingen komen veelal zelfstandig naar school en ouders hoeven, in principe,
niet op deze leerlingen te wachten.

Aan de ouders van de onderbouwleerlingen, groep 1 en 2 met name, willen wij
vragen om niet in de auto te blijven zitten als u uw kind komt ophalen.
Helaas is het voorgekomen dat een leerling, in de drukte, aan het oog van de
leerkracht is ontsnapt en zelfstandig naar huis is gelopen. Gelukkig is dat goed
afgelopen, maar absoluut niet de bedoeling natuurlijk. Als u uw kind komt ophalen is
het fijn dat de leerkracht kan zien dat de leerling ook daadwerkelijk met een ouder of
met de opvang mee naar huis gaat. Mocht het u niet lukken om op tijd bij school te
zijn, dan is het fijn als u dat doorgeeft. Een belletje naar school is snel gedaan. De
kinderen van de betreffende ouder gaan dan niet mee naar buiten en wachten
binnen tot de ouder zijn kind(eren) komt ophalen.
Om het ophalen van de leerlingen vlot en veilig te laten verlopen
nogmaals het verzoek aan alle ouders:
• Kom niet te vroeg uw kind(eren) ophalen.
• Ga zo snel mogelijk naar huis met uw kind(eren).
• Maak speelafspraken telefonisch en niet bij school.
• Leerlingen gaan na schooltijd meteen naar huis.
Wij hopen dat u begrip heeft voor al deze maatregelen die voortvloeien uit de
Covid-19 maatregelen. Bedankt voor uw medewerking.
Fietsen stallen en veilig de parkeerplaats oversteken.
Supermooi dat zoveel kinderen op de fiets naar school komen.
De parkeerplek voor de fietsen is uitgebreid met de ruimte aan de zijkant van de
parkeerplaats. Dat is na overleg met de gemeente afgesproken. Wij hopen dat de
gemeente binnenkort ook palen neerzet die het nieuwe fiets-parkeergebied afbakent.
Aan ouders het vriendelijk verzoek om op de parkeerplaats stapvoets te rijden, zodat
kinderen en ouders veilig de parkeerplaats kunnen oversteken naar school.
Fotograaf
Onder voorbehoud komt de schoolfotograaf op woensdag 7 en donderdag 8 april
2021 bij ons op school. De kinderen komen in ieder geval individueel en met hun
eigen groep op de foto. I.v.m. de Covid-19 maatregelen is het op dit moment niet
mogelijk om met broertjes en zusjes op de foto te gaan die al bij ons op school
zitten en ook niet met broers en zussen die niet meer of nog niet op school
zitten. U hoort van ons als het nog anders wordt.
Gezond trakteren
Kinderen die jarig zijn trakteren de klasgenoten en de juffen en meesters natuurlijk
graag op school. In verband met corona hebben wij u gevraagd deze traktatie zoveel
mogelijk verpakt te laten zijn. Wat we op dit moment zien is dat dit heel goed wordt
opgevolgd. Het betekent ook dat er wel veel minder gezond wordt getrakteerd. We
begrijpen dat dit logischerwijs het gevolg is van de vraag vooral verpakte traktaties
aan te leveren. De hoeveelheid snoep waar traktaties dan uit bestaan is wel punt van
aandacht. Is uw kind jarig en het gaat trakteren op school: graag met mate.
Vriendelijke groet,
Team Albert Schweitzer.

