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Ouders in de school
Helaas zien wij ons genoodzaakt om vanaf morgen de deuren voor ouders weer te sluiten bij het brengen en halen
van de leerlingen. De omstandigheden rondom het Corona virus én de maatregelen om ons weer aan de 1,5M te
houden hebben ons dit doen besluiten.
Jammer vinden we het wel. Het was juist zo fijn iedereen weer in de school te zien, al was het maar één keer in de
week.....
Wij zullen nog meer ons best doen om contact met jullie te maken bij het naar huis gaan van de kinderen. Dan lopen
wij mee naar buiten en zijn altijd aanspreekbaar. Schroom dus niet voor een praatje of om iets te vragen of bespreken. Voor een individueel gesprek zijn jullie zeker wél welkom in de school, immers dan lukt het goed om afstand te
bewaren.
Ook bij de komende stand van zaken gesprekken kunnen jullie inschrijven voor online óf fysieke gesprekken.
Wij hopen door nu weer even voorzichtiger te zijn, het Corona-virus buiten de deur te houden en op deze manier de
continuïteit én de veiligheid van alle leerlingen en collega's te waarborgen. Immers zieke leerkrachten of besmettingen in de school, betekent weer klassen en leerlingen naar huis!

Studiedagen in juni
Eerder (vorig schooljaar) is gecommuniceerd dat wij studiedagen hebben op 16 en 17 juni 2022. Om de lestijd tot
aan de CITO E-toetsen te vergroten, dus onze leerlingen iets langer de gelegenheid te geven te werken aan de doelen die getoetst worden, willen wij deze studiedagen verplaatsen naar 23 en 24 juni 2022. Wij realiseren ons dat dit
niet handig is voor een aantal ouders, maar hebben tóch dit besluit genomen. Excuses voor het ongemak, we hebben dit niet goed ingeschat. Geeft het problemen dan horen we dit graag. We zullen deze data ook veranderen op de
website en in onze jaaragenda.

Stand van Zaken
Volgende week zijn de stand van zakengesprekken voor de groepen die niet meedoen aan de pilot gesprekkencyclus. Via de leerkracht krijgen jullie hier de info over en kunnen jullie je voor deze gesprekken inschrijven.

Oproep parkeerplaats
Beste ouders, op de Willibrord hebben we een heleboel leuke nieuwe collega’s erbij gekregen. Veel van onze collega’s wonen buiten Amsterdam. Nu hebben we niet genoeg parkeerplaatsen helaas. Aanvraag bij de gemeente gedaan, maar zonder resultaat.
Wie oh wie heeft er een plaatsje vrij voor een van onze collega’s. De moeilijkste dagen zijn maandag en dinsdag. En
het zou dan zijn vanaf half 8 tot een uur of 4 of 5. Ik hoop van jullie te horen.

Jongeren Cultuurfonds
Hier een informatieve website waar ouders met een laag inkomen financiële hulp kunnen krijgen voor o.a. muziekles.
Hier is een flyer te downloaden die makkelijk te printen en mee te geven is:
https://www.jongerencultuurfonds.nl/toolkit/
En hier de algemene info op de website:
https://www.jongerencultuurfonds.nl/

Oproep tv programma van ZAPP
Eerder hebben we het Zapp programma ‘Enkeltje Verweggistan' gemaakt waarin we kinderen tussen 9-14 jaar
hebben gevolgd die met hun gezin naar het buitenland gingen verhuizen.
Nu gaan we een nieuwe serie maken: ‘Enkeltje Nederland’ waarin we kinderen volgen die verhuizen binnen Nederland! We maken 25 afleveringen van 15 minuten. In Enkeltje Nederland laten we graag zoveel mogelijk verschillende kinderen met bijzondere verhuisverhalen zien.
Gezocht: Kinderen (9 -14 jr) gezocht die gaan verhuizen naar een andere plaats in Nederland!
Voor een kindertelevisieprogramma van de EO/ZAPP, zijn we op zoek naar kinderen tussen de 9 en 14 jaar die
binnen Nederland gaan verhuizen en dat met ons willen delen. Waar gaat de verhuizing naartoe? Wat ga je het
meest missen en wat helemaal niet? Ga je naar een klushuis of een nieuwbouwhuis? Mag de poes mee? Laat
het ons zien! Wil je meedoen of ken je iemand die hier geknipt voor is? Mail naar enkeltjenederland@tuvalu.nl

