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Paasviering en ontbijt
Op woensdag houden we in de groepen een eierwedstrijd. Alle kinderen moeten een gekookt ei
meenemen, dus geen rauw ei zoals eerder vermeld stond in de brief.
Volgende week donderdag hebben we met de hele school de paasviering staan. We starten met een
ontbijt met alle kinderen. De bedoeling is dat kinderen zelf hun ontbijt meenemen. Daarna gaan we
met de hele school naar de Petruskerk. Hier hebben we een gezamenlijke viering. We zijn er blij dat
we dat weer eindelijk met de hele groep mogen vieren. Normaal doen we de gezamenlijke viering
met Kerst, maar die mocht vanwege Corona wederom niet doorgaan. De komende paasviering
zagen we daarom als een geweldig moment om met de hele school bijeen te komen.
Vakantie/studiedag
Vrijdag 15 april, maandag 18 april en dinsdag 19 april zijn de kinderen ook vrij. Op dinsdag 19 april
hebben we met het team weer een studiedag. Deze zal o.a. gaan over de Vreedzame School, maar
ook over de laatste zaken rondom de keus voor een nieuwe rekenmethode.
We hebben na de meivakantie nog 3 studiedagen staan: woensdag 25 mei, dinsdag 7 juni en vrijdag
1 juli.
Het vakantierooster voor volgend schooljaar wordt komende week in de MR besproken. Daarna
wordt deze bekend gemaakt.
Griepgolf
Zijn we eindelijk grotendeels van Corona af, krijgen collega’s en kinderen de griep. De afgelopen
weken hebben meer dan 6 collega’s de griep gehad. We hopen op school hier snel van af zijn, want
het blijft lastig met al het personeelstekort.
Pas op met fiets en step
Het is fijn om te zien dat weer meer kinderen lopend, fietsend of steppend op school komen.
Echter bij beide ingangen naar het schoolplein toe ontstaan soms gevaarlijke situaties, omdat
kinderen én volwassenen fietsen op plekken waar ook wandelaars zijn. Laten we een beetje op
elkaar passen, want veiligheid gaat voor alles.
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Stappen aanmelding voor kinderen uit Oekraïne
De gemeente Lelystad heeft het onderwijs voor kinderen uit Oekraine georganiseerd. Hieronder vindt
u de eerste stappen.
•
•
•

Ouders melden zich bij de gemeente voor aanmelding voor het onderwijs voor hun kind(eren). Meer
informatie via www.lelystad.nl/oekraine en www.dronten.nl/oekraine .
Gemeente vult samen met ouders de aanvraag voor onderwijs in via het centrale aanmeldformulier.
Bij het aanmeldformulier laat de gemeente ook een vragenlijst voor de ouder(s) invullen m.b.t. hun
mogelijke inzet (bijvoorbeeld als vrijwilliger of leerkracht indien onderwijsbevoegdheid etc).

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen op school: 3 stuks fruit/groente: druiven, peen en peer
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