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Jarig:
4 april Liibaan groep 5 
6 april Aminadab groep 1/2A

Gefeliciteerd!Leerlingenraad
Op de Weerijs hebben wij een leerlingenraad.
In deze leerlingenraad nemen kinderen van groep 5, 6, 7 & 8 plaats.
De kinderen overleggen in de klas welke dingen wij op school willen doen om de school te verbeteren.
Kinderen (en ouders) mogen ideeën om de school te verbeteren in de idee doos doen.
Deze doos staat voor het kantoor van juf Desi.
We hebben met de leerlingenraad al leuk spelmateriaal gekocht voor het schoolplein.
Nu zijn we bezig met schone en frisse toiletten, nog meer spelmateriaal en prullenbakken bij de toiletten.
Ook hebben we het over de etui in de klas.
Zo bespreken we elke keer iets nieuws.
De kinderen van de scholen geven aan dat ze graag iets moois en nieuws op het schoolplein willen.
Volgend schooljaar (als het weer mag) gaan we een sponsorloop organiseren.
Zo halen we geld op voor een klimrek of schommel.
Leuk om te horen dat de kinderen zo veel goede ideeën hebben.
Zij vinden ook dat de kinderen zuinig om moeten gaan met de spullen op school.
Zij vinden dit zo belangrijk dat ze de kinderen in hun eigen klas hierover aanspreken.
Superfijn dat we zo samen onze school nog mooier en beter maken.

Weerijs
    Weekbrief

Hallo allemaal
Fijne Pasen allemaal! Eet maar lekker veel Paaseieren!
Groetjes Juf Els

Fruitzooitje
Groep 3,4 en 5 doen mee met het project ‘het fruitzooitje’. 
Hierin leren de kinderen heel veel over groente en fruit. Ook eten we natuurlijk heel veel fruit.
In groep 3 kwamen we erachter dat we samen al 37 fruit en groente soorten kennen!



Corona stappenplan
Wat te doen als u hoort dat er in de groep van uw kind
 een Corona besmetting is?

Op het moment dat de school hoort dat er een leerling 
besmet is met Coronavirus gaan wij zo snel mogelijk de 
ouders van die groep bellen. Deze groep blijft dan thuis.
U krijgt dan een tijdstip waarop uw zoon/dochter de spullen 
op school mag ophalen.

5 dagen na het laatste contact moment mogen de kinderen 
getest worden. Degene die belt zal aangeven welke dag dit is. 
Wilt u een testafspraak maken dan kunt u bellen naar: 
0800-1202 

Als uw kind getest is en een negatieve uitslag heeft mag deze 
weer naar school komen. 
Geef dit telefonisch of via de email door aan de leerkracht.
Wanneer uw kind niet getest is mag deze 10 dagen na het 
laatste contactmoment weer op school komen. Degene die u 
belt zal deze datum ook vertellen.
 
Wanneer de ouders van de groep gebeld zijn en de spullen 
zijn opgehaald, 
zullen we ook de ouders van de andere groepen zo snel 
mogelijk per email inlichten.

Tip vanuit de GGD: 
DigiD voor je kind aanvragen
Het maken van een afspraak voor een coronatest kan via het landelijke afsprakennummer, maar ook met 
DigiD via de website www.coronatest.nl. 
Daarnaast kun je met DigiD ook online je testuitslag inzien, zodat je niet altijd hoeft te wachten tot je 
gebeld wordt over de uitslag.
Maak een DigiD aan voor je kind, zodat je die beschikbaar hebt als het nodig is om digitaal een afspraak 
te maken of de uitslag van een coronatest in te zien.

Pasen-vrij
Vrijdag 2 april en maandag 5 april zijn jullie lekker vrij! 
Het is dan Pasen en dat is een katholiek feest.
Vrijdag noemen we Goede Vrijdag, dan komt Paaszaterdag, Eerste Paasdag is zondag. 
De traditie is dan om Paaseieren te verstoppen (door de Paashaas) en te zoeken. 
Paaseieren zijn mooi versierde gekookte eieren of chocolade-eitjes. 
De maandag is Tweede Paasdag en lekker een extra vrije dag. Veel plezier


