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___________________________________________________________________________________________
____
Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
onderbouw
Ik kan samen delen en samen opruimen.
middenbouw en
bovenbouw:
Ik kan kan positief communiceren tijdens het samenwerken.
Zie ook: www. kwinkopschool.nl

Bijbelrooster

Week 13 en 14 (29 maart t/m 9 april): Liefhebben
Inhoud: Geven om iemand, toewijding tonen,
tekenen van liefde. Blinde liefde, de mantel der
liefde, liefde zonder grenzen.
Bijbel: Maria zalft Jezus’ voeten (Johannes 12); Jezus wast de voeten van zijn leerlingen, de paasmaaltijd
(Johannes 13); Judas verraadt Jezus; Petrus verloochent Jezus; Jezus bij Hogepriester en Pilatus; Jezus
gekruisigd en begraven (Johannes 18 en 19); De vrouwen bij het lege graf; Thomas (Johannes 20).

Bedankt voor uw alertheid

We zijn al weer een poosje op weg na de schoolsluiting en het duurt nu al langer dan een jaar dat we op
afstand contact met u moeten hebben. Tot nu toe zijn we de dans steeds ontsprongen wat betreft de
coronabesmettingen binnen de school. We merken ook dat u ontzettend goed oplet dat uw kind niet ziek of
verkouden naar school gaat. Dit helpt enorm en hier zijn we erg blij mee. Gezien het aantal besmettingen
landelijk (40% van de scholen heeft al te maken met quarantaine van groepen of zelfs de hele school) moeten
we dit nog even volhouden!

Groep 3 halen en brengen

We zien dat het bij het ophalen van de kleuters en groep 3 heel lastig is om afstand te kunnen houden. Het is
ook een smalle doorgang daar met weinig overzicht. Vandaar dat vanaf maandag 29 maart groep 3 weer
gebruik gaat maken van de hoofdingang. Daar is het ruimer en zo spreiden we het aantal ouders van de jongere
kinderen die opgehaald moeten worden.

Activiteiten

De tijd van allerlei activiteiten breekt ook weer aan. En ook hierbij moeten we rekening blijven houden met de
coronamaatregelen. We gaan ervoor om er wat leuks van te maken binnen de mogelijkheden die er zijn.
Sommige dingen worden uitgesteld of afgeblazen daarover hieronder meer informatie.
Pasen
Dit wordt op donderdag 1 april in alle groepen tegelijk gevierd. Net als bij kerst
binnen de groepen. Groep 8 viert het op woensdag 31 maart.
Er is wel een aantal liederen die in alle klassen gezongen worden. De kinderen krijgen
de liturgie mee naar huis zodat u weet wat er in de groep is gedaan.

Koningsspelen
Op vrijdagmorgen 23 april zijn er allerlei vrolijke en sportieve (buiten)activiteiten voor
groep 2 t/m 8. De kinderen blijven hierbij wel bij hun eigen groep. Vanaf 12 uur zijn
de kinderen vrij.

Kamp groep 8
Omdat we met aangrenzende zekerheid kunnen zeggen dat het kamp naar Ameland in mei niet door kan gaan
hebben we een optie genomen op de volgende data: 16,17 en 18 juni. Voor de ouders van groep 8 goed om te
noteren! We hopen van harte dat er dan weer meer mogelijk is.

Schoolreizen groep 1 t/m 7
Hierbij wachten we af wat er mogelijk is.

Open dag 31 maart
De open dag op 31 maart kan niet doorgaan. We hopen dat we deze later in het jaar kunnen organiseren. Het is
een mooie vrijblijvende manier voor nieuwe mensen om de school te leren kennen.

Studiedag 16 april
Deze studiedag gaat niet door. Dit betekent dat de kinderen op vrijdag 16 april gewoon naar school gaan.
Oudergesprekken

Van 6 t/m 16 april zijn er de ouder(kind) gesprekken. We doen dat deze keer online.
Groep 4 t/m 8 via google classroom samen met uw kind.
Groep 1, 2 en 3 d.m.v. video bellen of google meet zonder kind.
U ontvangt binnenkort een uitnodiging en indien nodig een link die u kunt gebruiken.
Het is allemaal een beetje behelpen maar het is toch fijn om even met elkaar te spreken over de ontwikkeling
en het welbevinden van uw kind(eren). Zorgt u op de aangegeven tijd voor een rustig plekje om te kunnen
praten?
Nieuwe toiletgroepen

De planning is dat in de meivakantie de toiletgroepen voor de kinderen gerenoveerd worden. Op
vrijdagmiddag 23 april wordt er gestart met het uitbreken van de huidige toiletgroepen. Vandaar dat de
kinderen na de koningsspelen om 12 uur vrij zijn.

Rommel en vernielingen op het plein

Na schooltijd spelen er zeer regelmatig (onbekende) kinderen op onze schoolpleinen. Dit vinden we prima, ze
hebben mooi de ruimte en bewegen zo lekker in de buitenlucht. Helaas wordt er de laatste tijd met name op
het kleine plein veel rommel gemaakt en er worden bewust dingen vernield. Rubberen veiligheidstegels
worden eruit gehaald, hekwerkjes vernield, de glijbaan kapot en de boomstammen waar de kleuters zoveel
plezier van hebben worden kapot gemaakt en in de bosjes gegooid… kortom onaanvaardbaar! Indien uw kind
zelfstandig hier komt spelen, wilt u dan in gesprek gaan met uw kind dat het niet de bedoeling is dat er dingen
kapot gemaakt worden? Ook in de klassen zal hier over worden gesproken. We moeten samen zuinig zijn op
ons plein. En mocht u in de buurt wonen of langslopen en zien dat er dingen gebeuren die niet door de beugel
kunnen, wilt u dat dan melden bij de politie of bij ons? Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het plein een
mooie plek blijft om te kunnen spelen.

Felicitatie

Amy Takens ( groep 6b) heeft een zusje gekregen. Ze heet Liz en is geboren op 13 maart. Van harte
gefeliciteerd!
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor het meedoen aan een castingdag voor de promotiefilm
over de schoolvereniging. Amy en haar moeder zijn door naar de volgende ronde. Zij maken kans om mee te
spelen in de film. Succes gewenst!

Sterke kinderen

Het programma ‘Sterke kinderen’, dat normaal gesproken wordt gevolgd in groep
7, gaat dit jaar niet door. Hiervoor in de plaats organiseert Welstad Stadskanaal
een weerbaarheidstraining voor kinderen van groep 6, 7 en 8 die dat nodig
hebben. Aanmelden kan via: sportteam@welstad.nl of whatsapp: 06 11902909

Agenda

26 maart:
31 maart:
1 april:
2 april:
5 april:
5 april:
9 april:
12 april:
16 april:
23 april:

muzieklessen groep 5 t/m 8
paasviering groep 8
paasviering groep 1 t/m 7
Goede vrijdag, kinderen vrij
2de paasdag, kinderen vrij
juf Anita jarig
muzieklessen groep 5 t/m 8
meneer Jan jarig
gewone schooldag
vanaf 12 uur vrij

De volgende nieuwsbrief komt uit op 8 april.

