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Hemelvaartsdag. Vrijdag is een vrije dag.
Nieuwsbrief 15

We zijn weer begonnen! Yes!
Allereerst complimenten aan alle kinderen en ouders. Qua verkeer en anderhalve meter afstand
houden liep het dinsdag en donderdag gesmeerd. Kinderen waren blij weer naar school te kunnen
gaan en ouders hebben bij het hek afscheid genomen van hun kleintje(s).
De leerkrachten hebben er van genoten om de kinderen weer te zien en gewoon voor het bord hun
instructie te kunnen geven en de kinderen te kunnen helpen.
Er wordt op meerdere momenten handen gewassen. Bij binnenkomst (ook na het speelkwartier), voor
en na het eten, na wc-bezoek en na hoesten/niezen. Na schooltijd wordt er extra schoongemaakt door
het schoonmaakbedrijf en tussendoor nemen wij extra de deurklinkjes van klassen en toiletten af. Wij
gebruiken geen persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes e.d.), de kinderen niet en het
personeel niet.
Wellicht ten overvloede ondertussen, maar bij klachten (of ziekte in het gezin) mag uw kind niet
komen. Dit geldt ook voor ons personeel.
Volgende week krijgen de leerlingen een beker mee, aangeboden door het Oranje Comité. Zij reiken
deze uit ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid. De klassen die Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) volgen,
hebben teksten over dit thema aangeboden gekregen. Dank je wel Oranje Comité!
Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Tot zwaais op het schoolplein!
Ester de Nijs
Directeur
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Veel geleerd!
Tijdens deze rare periode van thuisonderwijs hebben de kinderen van de Phoenix allemaal enorm hun
best gedaan. Ze hebben hard gewerkt aan hun schoolwerk, maar er zijn ook heel veel andere dingen
geleerd omdat er ineens veel meer tijd ontstond voor ontspanning en het ontdekken van nieuwe
kwaliteiten en hobby’s!

Wist je dat…Liam uit gr 1/2c sinds 7 april klaar is met zijn chemo's? Na een lange en zware periode hoeft hij
eindelijk niet meer wekelijks naar het ziekenhuis. We hadden graag een feestje gevierd op school maar dit
moeten wij door de corona even uitstellen. Maar dit gaan wij zeker nog inhalen! Liam heeft zijn hele
kleuterperiode gestreden tegen deze ziekte. Zo hebben veel verschillende kinderen dit samen met hem
meegemaakt en hebben zij de zware dagen soms een stukje lichter kunnen maken. Een deel van zijn vriendjes
zit in groep 3 en een deel nog in groep 1/2 C. Hopelijk kunnen wij hem dit jaar met alle kinderen nog even in het
zonnetje zetten.
Wist je dat…. Ivy uit groep 4 tijdens de paaseierenspeurtocht
wel 63 eieren gevonden had!
Wist je dat… Sam uit groep 1/2c iets heel stoers heeft geleerd?
Hij kan nu fietsen zonder zijwieltjes. Trots kreeg de juf dan ook een filmpje hiervan.
Knap van jou Sam !
Wist je dat… Cas uit groep 3b ontzettend handig is
en tussen het thuiswerken door van afval
de mooiste plantenbakken kon bouwen?
Wist je dat…. De jarige kinderen uit groep 6a een verjaardagsfilmpje kregen
van hun klasgenootjes, speciaal gemaakt door de moeder van Ruben!
Super leuk was dat!
Wist je dat… alle jarige kinderen niet vergeten zijn
en dat ze snel hun verjaardag op school mogen inhalen!
Wist je dat….De moeder van Jazzlyn een mailtje kreeg van de juf : Jazzlyn doet alles super goed in de klas. Het
enige wat zij nog niet kon was veters strikken . Toen de moeder van Jazzlyn dat aan haar vertelde liet zij zich dit
geen tweede keer herhalen. Binnen een half middagje kon zij het! En dit werd natuurlijk even naar de juf gestuurd
met een filmpje. Deze week heeft zij in de klas haar veterstrikdiploma gekregen! Super knap he?
Wist je dat…de juffen en meesters ontzettend veel nieuwe vaardigheden
geleerd hebben op de computer tijdens het thuiswerken. De eerste vergadering online wisten ze nog niet hoe het
werkte, maar inmiddels kunnen zij online lesgeven.
Wist je dat…. Onze schoonmaakster Jeannette langzaamaan weer wat uurtjes op school komt werken? We zijn
blij dat je er weer bent Jeannette!
Wist je dat…. Melea uit groep 6A een prachtig coronalied heeft
geschreven en dat deze op onze school Facebook pagina staat
Wist je dat… groep 8 begonnen is met het oefenen van de musical, deze op film gaan zetten en ontzettend hard
aan het duimen zijn voor een toffe afscheidsavond.
Wist je dat……de juffen en meesters ook ontzettend stonden te popelen om
dinsdagochtend de kinderen weer te ontvangen.

