30 april - nummer 9

Belangrijke data
3 t/m 14 mei
17 mei
23 – 24 mei
25 mei
28 mei

(mei)

Meivakantie
MR vergadering
Pinksteren
studiedag (alle kinderen vrij!)
nieuwsbrief 10

Algemeen
School in coronatijd
In de afgelopen weken is er op school veel gebeurd. Er is hard gewerkt door iedereen, waardoor de kinderen het
normale leven weer een beetje hebben kunnen oppikken. Helaas is het niet helemaal gelukt om corona buiten
de deur te houden. We hebben een paar keer een groep in quarantaine gehad en het lijkt erop dat geholpen
heeft tegen verdere verspreiding. Laten we hopen dat het aantal besmettingen ook na de meivakantie beperkt
zal blijven.
We willen u bedanken voor de wijze waarop er met berichten rondom besmettingen en quarantaine is
omgegaan. Er is door ouders erg snel geschakeld en begrip getoond. Bovendien is er direct gecommuniceerd
met school als er sprake was van een positieve testuitslag. Fijn dat we dit samen zo kunnen aanpakken!

Fijne vakantie!
Van 3 tot en met 14 mei is het alweer
meivakantie. Hopelijk kan iedereen hier een
fijne invulling aan geven op welke wijze dan
ook. Pas goed op jezelf en elkaar en hopelijk
zien we jullie weer gezond terug. Het team van
Brede school Heuvelrijk wenst iedereen een
hele fijne vakantie!

Peuterwerk
Berichtje vanuit de Peuterhof
De afgelopen week hebben wij samen met de peuters het thema “koken en bakken” afgesloten met het bakken
van een echte taart. Samen met de peuters konden we in de praktijk laten zien wat we nodig hebben om een
taart te bakken. En natuurlijk mochten we deze lekkere taart op eten. Dat was een feest!
Wat hebben we genoten van het mooie spel dat de kinderen hebben laten zien in de bakkerij. Regelmatig
hebben we de nieuwe woorden de boekjes en liedjes herhaald die betrekking hebben met dit thema.

Na de meivakantie gaan we starten met een nieuw thema
“groeien en bloeien”.
Maar eerst gaan we genieten van 2 weken meivakantie.
Veel plezier allemaal en tot 17 mei, dan zien we elkaar weer op
Peuterhof.
Wij hebben afscheid genomen van Roy, Julan, Tim en Uygur en
wensen hen en hun ouders veel plezier en succes op de
basisschool.
Groetjes van de juffen van Peuterhof

Kids Society Erica
Hallo,
Op de dagopvang zijn we bezig met het thema
koken en bakken. We knutselen placemats, gaan
langs bij de bakker op het plein en maken
zandtaartjes in de zandbak.
Er moet natuurlijk ook echt gebakken worden!
We maken zelf pizza’s, de bodem maken we van
pitabroodjes, de kinderen mogen hier zelf
tomatensaus, vlees en paprika op doen.
Vervolgens strooien we er wat geraspte kaas
over, even de oven in en dan kunnen we lekker
smullen!
Groetjes van alle bijtjes!

Nieuwsbrief 9 verschijnt op 28 mei.

