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Wat een rare tijd…
De tijd waarin we nu leven en moeten werken, is nog niet eerder zo
voorgekomen. Na de meivakantie gaan we weer starten met school
en opvang. Gisteren heeft u hier informatie over ontvangen via de
mail. Helaas mogen we nog niet met alle kinderen tegelijk starten,
maar we denken dat dit al een mooie stap in de goede richting is.
In de brief hebben we veel maatregelen aangekondigd. We merken
nu dat de maatregelen vanuit de overheid soms al weer een klein
beetje versoepeld worden. Hoe de situatie is op 11 mei, dat kunnen
we nu nog niet zeggen. Mochten er echt belangrijke veranderingen
zijn, dan zullen wij die aan u doorgeven.

Afscheid en welkom
Sifra zal na de meivakantie op haar nieuwe school in Kampen gaan
starten. Helaas hebben we in deze gekke tijd geen afscheid van
haar kunnen nemen. Dat vinden wij heel erg jammer. We willen Sifra
en haar familie alle goeds toewensen voor de toekomst en wie weet
zien we elkaar toch nog wel een keer.
Gelukkig hebben we ook positief nieuws te melden: Marjolein en
Julia komen na de vakantie onze groep 1 versterken en ook Nova
start nu echt in groep 1. We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe
op De Wegwijzer!
Ook bij de opvang is er een wisseling gaande. Nienke heeft een
andere baan aangenomen en heeft per 1 mei haar ontslag
gekregen. We wensen Nienke veel geluk toe in haar nieuwe baan.
Gelukkig hebben we ook al twee nieuwe medewerkers bereid
gevonden ons team te versterken: Elsbeth en Maartje komen vanaf
de meivakantie meedraaien in de opvang. Welkom Maartje en
Elsbeth!

Nienke heeft nog een bericht geschreven als afscheid:
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Agenda
April/mei:
Meivakantie van 24 april
t/m 10 mei
11-5: 1e opvang/schooldag
na de vakantie
21 en 22-5: Hemelvaart,
kinderen zijn vrij
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Hallo allemaal,
Het is een beetje een gekke tijd, we hebben elkaar al een poos niet gezien. Tijdens deze coronatijd heb ik
gesolliciteerd op een andere baan, tot mijn vreugde ben ik aangenomen! Deze week is mijn laatste week
als werknemer bij CKC Drenthe. Helaas kan ik nu geen afscheid van iedereen nemen. Ik wil jullie bedanken
voor alles wat ik geleerd heb, voor het plezier en de gezelligheid met kinderen, ouders en collega’s!
Met vriendelijke groet,
Nienke Heidekamp

Studiedagen vervallen
In een brief verstuurd in de afgelopen periode hebben we het al vermeld: de studiedagen voor de rest van
het schooljaar komen te vervallen. We hebben toen aangekondigd dat de studiedag van 10 juni voor alle
kinderen niet door gaat. Daarnaast gaat ook de studiedag voor de kleuters niet door. Zij zouden op de
laatste vrijdag voor de zomervakantie, 3 juli, een studiedag hebben. Deze vervalt en ook de kleuters gaan
dus de laatste vrijdag voor de vakantie naar school. Alle kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij.

Nieuws van de opvang
Hallo allemaal, wat is het een rare tijd waar we nu in zitten. Maar dat komt allemaal goed. Wij kunnen dan
ook niet wachten om jullie allemaal weer terug te zien op de opvang. We moeten nog even wachten tot 11
mei. Dan kunnen jullie allemaal lekker spelen met onze nieuwe blokken!
Op dit moment ontvangen wij kinderen op de noodopvang. Dat
verloopt goed.
Wij hebben een hele mooie tekening in onze brievenbus
gevonden. Hier zijn wij erg blij mee en we vinden het leuk om te
zien dat jullie nog steeds aan ons denken. Wij denken natuurlijk
ook aan jullie.
Ook willen wij jullie als ouders bedanken dat jullie met zijn allen gehoor hebben gegeven aan de
maatregelen dat de opvang dicht moest. En jullie alleen jullie kinderen brengen als het echt niet anders
kan.
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Nieuws uit groep 3 en 4
In de groep is er niet veel gebeurd de laatste weken. Helaas was ons lokaal leeg en het was heel stil op
school. Gelukkig heb ik jullie bijna allemaal elke week aan
de telefoon gehad en konden jullie vertellen hoe het met
jullie ging. We hebben allemaal veel respect voor u als
ouders: naast het thuis werken en de onzekere situatie
werd er ook nog van u verwacht, dat u zich samen met de
kinderen met het schoolwerk bezighield. Een hele zware
taak! Maar het is gelukt en nu is het tijd voor twee weken
meivakantie. Ook deze vakantie zal anders zijn dan
andere, maar ik heb gemerkt, dat jullie toch allerlei leuke
dingen doen.
Na de vakantie ziet alles er weer anders uit. In ieder geval gaan de kinderen dan weer naar school.

Schoolplein
En zelfs nu wordt er nog hard gewerkt aan het schoolplein! De boomstammen zijn geplaatst en gisteren is
het plein weer mooi aangeveegd. Vaders, heel erg bedankt voor jullie enorme inzet!!
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