Nieuwsbrief
Mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

Mei

Wat fijn om u weer in de nieuwsbrief te begroeten!!
We zijn weer begonnen en daar hadden we erg veel
zijn in!

Verjaardagen...

21
22

Ik heb maandag en dinsdag de start van de dag mee
mogen maken en het liep eg goed en overzichtelijk. Ik
zag blije koppies, enthousiaste leerkrachten en tevreden ouders. U werkt goed mee door de maatregelen
serieus te nemen, dank daarvoor!
We zijn erg benieuwd wat we volgende week te horen
krijgen, mogen we weer volledig open of gaan we op
deze wijze door tot aan de zomervakantie?

Deze maand zijn de volgende
leerlingen jarig

Hemelvaart – Leerlingen vrij

Leerlingen vrij

Juni
1

2de Pinksterdag – Leerlingen vrij

Ondertussen wordt er intern gesproken over het wel of
niet doorgaan van allerlei activiteiten. Gaan we toetsen afnemen, kunnen we op schoolkamp, gaan we
oudergesprekken voeren en zo ja hoe dan? Wat is
wenselijk, maar vooral ook wat is haalbaar en zinvol.
Zo gauw we meer weten zullen we u op de gebruikelijke wijze infomeren.
Dat deze periode voor iedereen bijzonder is merk ik
dagelijks. Ik krijg berichten van ouders met zorgen, berichten met waardering en berichten met vragen. Het
team schakelt voortdurend merk ik. Eerst het vormgeven van het ‘leren op afstand’, het digitaal contacten
van de leerlingen en daarna het lesgeven op (MAAR)
één of twee dagen. ‘Dat kan toch niet Conny, dan
kunnen we nooit alles doen!’. Klopt, ook nu is het weer
keuzes maken en de essentie van de lesstof eruit halen. Daarnaast is er voor de leerlingen huiswerk. Maar
we kunnen niet alles en ook u als ouder niet dat realiseren we ons zeker.
Ik wens u een goede maand mei en informeer u volgende week over de situatie na 1 juni.

2 Jayden
3 Demi
8 Fay (groep 5)
10 Fay (groep 2)
14 Nihitha
24 Riley
25 Hamza
29 Jay

Nog of alvast gefeliciteerd!
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lopen. U weet alvast wat wij gaan zeggen en er in
hippe bootcamp training. Je sport lekker buiten
de krant zal staan!
alleen en/of in een groep, waarbij je in je eigen
tempo en intensiteit mee kunt doen. Geen verbeten gezichten.
Met
vriendelijke Deze
groet,training is fun en functioneel.
We werken aan uithoudings- en doorzettingsverConny Wencker
mogen, aan rompstabiliteit en de juiste manier
van bewegen. Ook personal training is mogelijk
zie de site met de sportieve filmpjes en foto’s
www.outdoortraininghattem.jouwweb.nl.
Hopelijk zie ik je snel tijdens een training!
Met sportieve groet,
Cynthia Huiskes

We zijn weer begonnen!!

Vakantierooster
schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

12 okt t/m 16 okt
21 dec t/m 1 jan
22 feb t/m 26 feb
2 april
5 april
26 apr t/m 7 mei
13 mei en 14 mei
24 mei
12 juli t/m 20 aug

Naast bovenstaande vakanties zullen er
nog enkele vrije margedagen gepland
worden.

Work hard no excuses!

Herinnering betaling (vrijwillige)ouderbijdrage
Herinnering aan degenen die nog niet betaald hebben en nog niet hebben laten
weten wat daarvan de reden is.

Het Suikerfeest kan helaas ook niet doorgaan
door de Coronamaatregelen.

In deze Corona periode gaat een aantal
van die activiteiten niet door natuurlijk,
maar het geld wat we daarvoor hebben
gereserveerd, zullen we op een later tijdsstip alsnog besteden aan activiteiten voor
de kinderen. Daarnaast hebben een aantal
activiteiten al wel plaats gevonden.

Running Apart Together kidsrun
Normaal zijn er vaak sponsorlopen voor goede doelen die kinderen dan lopen om geld op te halen.
Door het COVID-19 virus zijn deze lopen ook afgelast,
maar juist nu hebben de goede doelen geld nodig.
Gelukkig zijn de maatregelen weer aan het versoepelen en gaan de basisscholen weer open.
Volare Sports heeft in samenwerking met Jorin Kamps
(RunningSolutions) en Frank Futselaar (atleet) de Running Apart Together virtual solo run opgezet.
Deze vindt plaats in het weekend van 13/14 juni 2020.
Schrijf je samen in met bijvoorbeeld je familie en ga
samen hardlopen om geld in te zamelen voor het
Longfonds. Bij de inschrijving ontvangen de kinderen
een medaille.
Voor meer informatie verwijzen we je graag
naar: runningaparttogether.com
We wensen iedereen veel succes in de voorbereiding naar de kidsrun!
Sportieve groet,
Running Apart Together

Virtuele Vierdaagse 1 t/m 7 juni

