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Condoleance  

Gisteren is de schoonmoeder van juf Susan overleden. 

Wij wensen juf Susan, Geert en de familie heel veel 

sterkte in deze moeilijke tijd. 

 

Aangepaste Covid maatregelen 

Zoals voor iedereen bekend is, zijn de Covid gevallen verergerd. Dit 

dwingt ons de maatregelen die wij reeds getroffen hebben weer aan te 

scherpen. Boeken en lesmateriaal blijven wij voorlopig meegeven. De 

tassen zijn hierdoor zwaar, maar het kan voorlopig niet anders. We 

moeten voorbereid blijven voor eventuele lockdown, of klassen in 

quarantaine. In klas 6B hebben wij deze week mondkapjes vereist, omdat 

er in 6A een casus was. Verder vragen wij in de hogere klassen om zich 

ook zoveel mogelijk hieraan te houden. Het is geen verplichting, maar wij 

willen er alles aan doen om de besmettingen te voorkomen. Uiteraard 

mogen kinderen wanneer zij het benauwd hebben het mondkapje even 

afdoen. Zo krijgen de kinderen ’s morgens bij binnenkomst voortaan bij 

het temperatuur opnemen ook handsanitizer in hun handen gespoten. 

 

Schoolfoto’s 2020-2021 

Deze week zijn de klassenfoto’s gemaakt. Artphoto komt woensdag 3 

februari terug voor klas 6A en voor de leerlingen die deze week absent 

waren. 
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Klas 1A leert over tuinieren:                                                                                  

We hebben in 2-tallen zaadjes geplant van de Tuturutu-

gele bloem. We hebben de yoghurtbak gevuld met stenen; 

dan een andere bak erin gezet (met gaatjes) en gevuld 

met zand, takjes, blaadjes en potgrond zodat de grond 

lekker luchtig is voor de wortels van de plant. In de klas 

hebben we ook een wormenbak waarin we kunnen zien hoe 

de wormen tunnels maken in de grond om de wortels van 

planten ruimte te geven. In glazen potjes staan stekjes 

in water zodat we kunnen zien hoe de wortels eruit zien. 
 



 
 

Betico-dag 

Dit is hoe kinderen uit 

klas 5B o.l.v. juf 

Esther Betico Croes 

vaan een foto op het 

digibord hebben 

nagetekend. 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorloopgeld (herhaling) 

Door een corona-casus in het bedrijf waar het sponsorloopgeld in de kluis 

bewaard is, hebben wij het tellen van dit geld even moeten uitstellen. We 

verwachten het heel binnenkort te kunnen doen. We zullen jullie meteen 

informeren wat het bedrag is dat we hebben opgehaald.  



 
 

Studiedag 9 februari (herhaling) 

Op dinsdag 9 februari houden wij met het hele team (kleuter tot en met 

klas 6) een studiedag. Op die dag is er voor al onze leerlingen geen school. 

 

Jarigen met gezonde en leuke traktaties  

 

 

 

Drie jarigen uit kleuterklas 1A 

van juf Raideline: Antonella, 

Timothy en Daniel. Alle drie zijn 

ze 5 jaar geworden. Pabien! 



 
 

 

 

Namens het team een fijn weekend!  

Debby Arends-Gietel                                                                                                                                              

Schoolhoofd Mon Plaisir 

 


