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Welkom terug!
Na de vakantie zijn we vandaag weer gestart, hopelijk heeft iedereen van een fijne vakantie genoten!
Voor de vakantie hebben we de kinderen slechts één weekje op school gezien. Nu kunnen we het
onderwijs weer echt op gaan pakken. Daarbij zullen we volop aan de slag gaan met de leerstof maar
ook veel aandacht hebben voor het welbevinden van de kinderen. Het is logisch dat het voor veel
kinderen ook weer wennen is om naar school te gaan.

Coronamaatregelen
Voor de vakantie bent u uitgebreid geïnformeerd over de coronamaatregelen en hoe we deze
toepassen op de Beemden. Het spreekt voor zich dat we u erover blijven informeren als er wijzigingen
in de maatregelen zijn.
Graag zet ik nog de belangrijkste informatie op een rijtje:
- Een groep vormt samen met de leerkracht een bubbel. Dat betekent dat kinderen geen
contact hebben met andere groepen. Om deze reden spelen groepen apart buiten en vinden
er geen groepsdoorbrekende activiteiten (zoals bijv. tutor lezen) plaats.
- Als er een leerling of leerkracht positief getest wordt dan moet de hele groep in quarantaine.
Als dit gebeurt zullen we u daar zo snel en duidelijk mogelijk over informeren. We hopen
uiteraard dat dit niet zal gebeuren, maar vragen u wel met deze mogelijkheid rekening te
houden.
- Een dringende oproep om kinderen met coronaklachten zoals hoesten, neusverkoudheid,
benauwdheid en koorts thuis te houden. Als we op school constateren dat uw kind
coronaklachten heeft zullen we hierover contact opnemen en vragen uw kind op te komen
halen. Dit is vervelend, maar wel belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van leerlingen en
leerkrachten.

Vrijwilligers gezocht
Binnenkort gaat onze conciërge, meneer Ger, met pensioen. Zijn laatste werkdag is op donderdag 15
april. Dit is een bijzonder en heuglijk moment voor Ger. Helaas moeten wij dan wel afscheid van hem
nemen. We zijn op zoek naar een of meerdere vrijwilligers die ons daarna zouden willen helpen met
allerlei werkzaamheden. Bijvoorbeeld:
- Snoeiwerkzaamheden en onderhoud van de speelplaats.
- Allerlei klusjes uitvoeren in en om de school.
Ken je of ben je iemand die erg handig is en ons zou willen helpen met wat klussen? Laat het ons dan
weten! Denk aan een gepensioneerde opa of oma, een buurtbewoner die wat extra’s zou willen doen
etc. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Tom van Esch tom.vanesch@stichtingtalentis.nl
of even bellen naar school. De gemaakte uren worden vergoed met een vrijwilligersvergoeding.

Webinars
In de bijlage vindt u flyers voor webinars vanuit de gemeente Boxtel.
‘Get up! in coronatijd‘ bestaat uit 4 korte webinars van 25 minuten met opvoedinspiratie vol
handvatten en tips, voorbeelden en uitleg.
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Foto-impressie
Voor de vakantie hebben we stilgestaan bij Carnaval en daarnaast was er veel sneeuwpret.
Hieronder een impressie.

Sneeuwpret!

Alternatieve
carnavalsviering

