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We missen jullie

ZOOM, Snappet, Slack

De huiswerktassen zijn opgehaald! Super
dat iedereen zo goed de mail leest en de
materialen is komen ophalen. Dankjewel!

Wat een ICT ontwikkelingen! Kunnen jullie
het allemaal nog bijhouden? Zoom en
Slack zijn communicatiemiddelen waar we
proberen alle groepen mee te laten
werken, zodat je elkaar even kan zien
en/of spreken. De groepsleerkracht(en)
helpen u mee om alles op te starten (dus
let op uw mail).
Ook voor al onze leerkrachten is het een
plotse en grote omslag van lesgeven. Dit
proberen we allemaal zo goed mogelijk te
doen. Niet in alle groepen zetten we alle
middelen (evenveel) in. We kijken naar de
groepsgrootte en leeftijd om te zien wat
het beste werkt.
Voor de onderbouw zetten we met name
nu Parro en straks Zoom in. In de
middenbouw Zoom en de Snappet chat. In
de bovenbouw wordt Zoom en Slack
gebruikt. En daar waar voor jullie lastig is;
laat het vooral weten, zodat we kunnen
proberen een oplossing te zoeken.

Namen
In de tas zit stoepkrijt met een blad met
ideeën. Wie een creatief kleursel heeft
gemaakt; deel het met ons! Op tv Oost
zagen jullie misschien al hoe creatief juf
Mienke was met stoepkrijt in de straat

MR bezetting: wisseling
Kim Den Ouden zal na een periode van 2
jaar helaas uit de MR treden. Wij willen
haar alvast hartelijk danken voor haar
geweldige inzet. Haar opvolger is bekend.
René Hazekamp gaat haar taken
overnemen. Wij wensen René heel veel
succes en plezier in zijn nieuwe rol!

Aanmelding nieuwe leerlingen
Nu we geen open dag houden hopen we
dat jullie de omgeving enthousiast maken
voor onze school. Mail voor een afspraak,
alvast bedankt voor jullie gouden tips !
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Onze Wegwijzer-poppetjes zijn naamloos,
help ons! Wie weet er leuke namen voor
ons vrolijke stel??? Geef het door aan
wegwijzer@skolo.nl
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Pasen

Agenda

Ondanks de rare situatie, waar we
allemaal in zitten, is het vrijdag Goede
vrijdag en daarna vieren we Pasen. Een
viering in de hal gaat dit jaar niet lukken en
de paashaas hupt dit jaar niet rond op het
plein om eitjes te verstoppen.

10 april
12 en 13 april
24 april
7 mei

Goede Vrijdag: kinderen
middag vrij
Pasen: 2e Paasdag alle
kinderen vrij
Start meivakantie
Weer naar school?...
Op 21 april weten we
hopelijk meer!

Hartelijke groeten namens ons hele team,
Michelle Homburg

Toch liep er deze dagen wel een vrolijke
haas rond de school. Deze had nog een
boodschap voor al onze eigen lieve
Wegwijzertoppertjes! Kijk daarvoor op
Goede Vrijdag op onze Facebookpagina
van De Wegwijzer. Vrolijk Pasen!
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