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Welkom (terug) en tot ziens
Dave is ingestroomd in groep 1.
Hij voelt zich al helemaal thuis bij
ons op de Sint Nicolaas . Ook is
juf Manon weer terug van haar
zwangerschapsverlof. We kregen
het bericht van juf Sharon dat de
knie operatie goed is gegaan. Na
haar herstel bijft zij op maandag
en dinsdag op de Sint Nicolaas.
Ook volgend schooljaar! De
komende maandagen staat juf
Anne-Karien voor groep 6-7-8 tot
juf Sharon terug is.
Donderdag hebben we afscheid
genomen van Sien, Kobus, Guusje
en Willem. Mede door de
geslaagde paasviering en -lunch
hebben we er een gezellige,
laatste dag van gemaakt. We
wensen jullie heel veel plezier en
succes op jullie nieuwe school en
in jullie nieuwe huis.

Corona
en
laatste
maatregelen We zien dat we op
dit moment te maken hebben met
veel ziekte bij de kinderen en bij
de collega’s. Met het loslaten van
de corona maatregelen krijgen we
volop te maken met de griep en
verschillende kinderziektes die we
2 jaar weinig hebben gezien. Ook
hier zullen we even door moeten.
We vragen u om bij klachten
passend bij corona een zelftest te
doen bij uw kind. Bij een
negatieve test mag uw kind naar
school.
De maatregel dat u na een
positieve zelftest uw kind nog
door de GGD moet laten testen
geldt niet meer. U houdt uw kind
thuis tot de gestelde quarantaine
periode volgens de GGD voorbij
is. Zelftesten voor alle kinderen
zijn nog steeds op te halen bij
Marja.

AGENDA
20 en 21 april

Eindcito groep 8

22 april

Koningsspelen groep 1 t/m 8

25 april

MR-vergadering

26 april

Bezoek Bakkerijmuseum groep 3/4/5

27 april

Koningsdag: alle kinderen zijn vrij. Voetbaltoernooi groep 3 t/m 8

28 april

Workshops beeldende kunst groep 1 t/m 8
Rapport mee groep 1-2

29 april

Studiedag groep 1-2, kinderen van groep 1-2 hele dag vrij

2 t/m 6 mei

Meivakantie

9 & 10 mei

Voortgangsgesprekken 1-2

12 mei

Schoolreis groep 1 t/m 6
Start schoolzwemmen groep 4 t/m 8

vanaf 16 mei

LVS CITO groep 3 t/m 7

16 t/m 19 mei

Avondvierdaagse

22 mei

Kerkviering Eerste Heilige Communie groep 3 t/m 5 om 9:00 uur

Schoolfruit- Schoolreis-Schoolzwemmen-Schoolfotograaf
Op donderdag 12 mei gaan de
kinderen van groep 1 t/m 6 op
schoolreisje. Om 8.30u vertrekt de
bus bij school en rond 17.00u
verwachten wij weer terug te zijn bij
school. Waar we precies naar toe
gaan en wat uw kind(eren) deze dag
mee moeten nemen hoort u later!
Op woensdag 1 juni komt de
schoolfotograaf bij ons op school.
Onder
schooltijd
zullen
er
klassenfoto's, individuele foto's en
foto's
met
schoolgaande
broers/zussen gemaakt worden. Na
schooltijd is er de mogelijkheid om
uw kind(eren) met jongere en/of
oudere broers/zussen op de foto te
laten gaan. Hiervoor krijgen de
kinderen volgende week een
opgavebrief met verdere informatie
mee.

Na een periode van 20 weken zit het Europees programma schoolfruit en
groente er weer bijna op. In de week van 18 april ontvangen wij de laatste
levering en vrijdag 22 april is de laatste dag dat wij kunnen genieten van
het schoolfruit. Vanaf maandag 25 april vragen we u om uw kind zelf weer
eigen groente/fruit mee te geven.
Na de meivakantie gaan alle kinderen van groep 4 t/m 8 tijdens schooltijd
schoolzwemmen bij het buitenzwembad De Tippe in Heino. Het
schoolzwemmen is ter onderhoud van de zwemvaardigheid, er is geen
zwemdiploma/-certificaat aan verbonden. Het schoolzwemmen is op de
donderdagmorgen van 11.10 t/m 11.40 uur. We worden per bus vanaf
school gehaald en teruggebracht. De gymles van de donderdagmiddag
vervalt voor groep 4 t/m 8 als er ’s ochtends wordt gezwommen. Het
zwemmen zal gebeuren onder toezicht van een vakleerkracht en de
groepsleerkrachten van groep 4 t/m 8. Wanneer groep 4 t/m 8 gaat
zwemmen, is groep 3 bij groep 1/2. Groep 3 gymt deze dagen mee met
groep 1/2. Wilt u op de volgende data uw kind zwemspullen meegeven? Uw
zoon/dochter kan bij het zwembad omkleden.
12 mei
groep 7 en 8 (groep 4 t/m 6 niet vanwege schoolreis)
19 mei
groep 4 t/m 8
2 juni
groep 4 t/m 8
16 juni
groep 4 t/m 6 (groep 7 en 8 niet vanwege kamp)
23 juni
groep 4 t/m 8
30 juni
groep 4 t/m 8
7 juli
groep 4 t/m 8
14 juli
groep 4 t/m 7 (groep 8 niet, zij hebben dan al vrij).

Eerste Heilige Communie
De voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn in volle gang. Dit
schooljaar doen Stefan Kalter, Menno Fokkert, Wout van Vilsteren, Carlijn
Logtenberg, Sofie Kalter en Caitlin Hoonhorst de Communie. We kijken terug
op een mooie, geslaagde Palmzondagviering waarin de communicanten zich
voorstelden. Vanaf 6 april krijgen de communicanten iedere woensdag les van
Marijke Fokkert-Vilsterman (de moeder van Hugo, Menno en Chris). Marijke
leidt het Communieproject. In het kader van het Communieproject brengen alle
kinderen van groep 3/4/5 op 26 april een bezoek aan het Bakkerijmuseum in
Hattem.
De Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 22 mei in de Sint
Nicolaaskerk in Lierderholthuis. Alle kinderen, ouders/verzorgers en andere
belangstellenden zijn van harte welkom om met ons het Communiefeest te
vieren! Marijke en parochie, bedankt voor alle inzet en voorbereidingen!

Opbrengst Vastenactie
Wat hebben de kinderen thuis actief gespaard voor het goede
doel van de Vastenactie! Met een mooi resultaat tot gevolg: we
hebben als school 188,01 euro ingezameld!
De campagne van de Vastenactie dit jaar stond in het teken
van: een plek voor jou, een plek voor mij. We maakten kennis
met Maria die met haar familie al honderden jaren in een
vruchtbare vallei in Oost-Guatemala woont. Er wordt een
waterkrachtcentrale gebouwd waardoor de rivier droogvalt en
waardoor ze hun land dreigen kwijt te raken. Tijdens de
Vastentijd spaarden we voor kinderen als Maria, zodat zij op
hun plek kunnen blijven wonen en ervan kunnen blijven leven.
Hartelijk dank iedereen voor het geld inzamelen!

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april doen wij weer mee met de Koningsspelen! De kinderen mogen deze dag in een feestelijke,
sportieve outfit naar school komen. Denk aan de kleuren rood-wit-blauw en/of oranje! De spelactiviteiten vinden
buiten plaats onder begeleiding van teamleden, OV-leden en hulpouders. Wilt u eraan denken dat uw kind
buitenschoenen aandoet en dat u uw kind bij mooi weer van tevoren insmeert of eventueel zonnebrandcrème
meegeeft.
We beginnen de dag met een openingsdans op het plein, hierbij bent u van harte welkom om te blijven kijken of
mee te doen! Daarna beginnen we met het schoolontbijt in de klassen en volgt er verder een sportief
dagprogramma. Ook zullen we bezoek krijgen van de wijkagent. Dus mocht u nog leuke vragen met uw kind
bedenken, laat dit dan vooral even weten aan de leerkracht van uw kind!
Eten en drinken voor zowel de ochtend- als de middagpauze worden verzorgd. De kinderen hoeven dus zelf geen
eten/drinken mee te nemen. Indien mogelijk kunt u uw kind wel een bidon of flesje water meegeven, mochten zij
van al het bewegen dorst krijgen. De dag eindigt voor alle kinderen om 14.15u.
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