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Donderdag galia meloen
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Vrijdag peer

Afscheid
Meneer Remco heeft vanaf januari bij ons ingevallen in groep 1 /2 a en 3 /4 a. Het invalwerk gaat
nu stoppen. We wensen Remco veel succes met zijn volgende baan!
Karin Krouwel zal op de dinsdagen in groep 3 /4a gaan werken. Natalie Kemperman zal op de
maandagen in groep 1 /2 a gaan werken. Maandag zullen Remco en Natalie nog samen de
kleutergroep draaien, zodat Natalie kennis kan maken met de kinderen.
Groene schoolplein
Omdat de vorige data door coronamaatregelen helaas niet door
konden gaan, willen we op zaterdag 29 mei en 12 juni, onder
begeleiding van het bedrijf Vogels - Avontuurlijk Spelen, alsnog een
start maken met de aanleg van het groene schoolplein. We zullen
hierbij natuurlijk rekening houden met de regels vanuit de RIVM.
Uw hulp hebben we hierbij hard nodig!!
Wat gaan we doen?
* Stapelmuurtjes bouwen
* Hekwerk peuters vervangen door houten paaltjes
* Houtschors verplaatsen
* Wilgentunnel vlechten
* Beplanting planten
* Podium bouwen
* Koffie en thee
GEEFT U ZICH OOK OP?
U kunt zich aanmelden bij j.janssen@groeisaampo.nl

Avondvierdaagse
De organisatie van de Drutense avondvierdaagse heeft aangekondigd, dat de avondvierdaagse dit
jaar niet doorgaat!
Bijzondere week
Het was weer een bijzondere week met veel zieke kinderen en leerkrachten,

met helaas een groep kinderen die we naar huis moesten sturen vanwege een besmetting met het
coronavirus.
We hoorden van de GGD dat de kinderen het erg goed hebben gedaan bij het testen. Kanjers zijn
het!
Het thuisonderwijs heeft ook weer een nieuwe dimensie gekregen.
Willie en Charlotte hebben gisteren vanuit hun huis lesgegeven aan de kinderen op school. Kirsten,
de stagiaire, was in het lokaal aanwezig van groep 3/4 en Joram heeft waargenomen op de
achtergrond bij groep 7/8.
Dit ging fantastisch goed!

Schoolapp
De schoolapp zal zeer binnenkort niet meer beschikbaar zijn. We gaan over op een nieuw systeem.
Als uw kind ziek is kunt u dat alleen nog telefonisch melden.
Hieperdepiep
*** Niels de Groot *** Sanne van Dijk *** Mika Leenders ***
*** Ian Banken *** Tino Blazevic *** JaydenRitz ***

Peutergroep IKC De Appelhof
P
Na weken voorbereiding is de metamorfose van onze groepsruimte een feit. We zijn er erg blij
mee! De peuters hebben deze week heerlijk gespeeld in de nieuwe uitdagende hoeken.
Hierbij een sfeerimpressie van ons mooie nieuwe lokaal!

Een hoek voor een rustig spelletje/puzzeltje
aan tafel.

Een leeshoek met een loungebank en een
themabord en vertelkastje.

Een bouwhoek

Een superleuke autotafel.

