Sterrenboognieuws 14 mei 2020
We zijn weer begonnen!
Wat ontzettend fijn om deze week weer onze leerlingen in
de school te zien. De afgelopen periode is er door de
leerlingen, ouders en leerkrachten hard gewerkt. Iedereen
heeft enorm zijn of haar best gedaan en er het beste van
gemaakt. Groot compliment voor iedereen.
Maar niets is mooier dan elkaar weer echt te kunnen zien.
Elkaar in de ogen kunnen kijken, luisteren naar elkaars
verhalen, samen spelen en samen leren.
Het begin is er nu en we hopen dat we telkens weer een
stukje meer open kunnen. Wij kunnen bijna niet wachten
maar gezondheid gaat voor alles!

Belevenissen groep 7:
Dit was spannend en de meesten waren erg uitgelaten. We kwamen ieder door de juiste deur naar
binnen en we hingen onze jas op aan onze stoel en de tas ernaast. Sommige schouders en ruggen
protesteerden al door deze zware tassen. Dit waren we nog niet gewend. En grappig detail: nu waren
wij de oudste kinderen op school! In groep 7 en het tussenlokaal stonden tafels apart van elkaar klaar
en daarop was een papiertje geplakt, zodat we konden zien wie op welke plak zat. Het was fijn om
samen de dag te starten in het lokaal van groep 7. Juf had krukken klaar gezet, voor als je geen
tafeltje in deze klas had. We kletsten even over hoe we het vonden om weer naar school te gaan. En
daarna gingen we natuurlijk gewoon beginnen met de lessen. Het was vooral fijn om de uitleg weer
te horen: dat is toch beter dan thuis.

’s Middags zouden we eigenlijk gym hebben, maar dit kon nog niet en dus waren we buiten op het
plein. Na wat gevoetbald te hebben deed eigenlijk de hele klas mee met het spel: weerwolven. Het
was superleuk om deze dag weer samen te zijn.

Als expressie-opdracht mochten de kinderen
een fotocollage maken met foto’s vanuit het
kikkerperspectief. Deze is van Lenn. Top
gedaan.

En deze is van Marlou. Originele foto’s hoor.

En deze is van Nout.

Data op een rij
18 mei: MR vergadering (in Teams, online)
21 en 22 mei: Hemelvaart vrij
1 t/m 5 juni: Pinkstervakantie
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•
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informatie van de Dorpsböke
brief over het H. Vormsel
aanmeldformulier H. Vormsel

