Maandag 6 april 2020

Data om te onthouden

Klimophetnieuws see further for English
Deze week:
Werk ophalen
Donderdag 9 april een “gewone” schooldag
Paasfilmpjes
English version Klimophetnieuws
Werk ophalen, donderdag 9 april, Paasfilmpjes
Vorige week en vandaag hebben vrijwel alle leerlingen, of hun ouders, het werk opgehaald dat zij
de komende weken nog moeten maken.
Van een paar leerlingen ligt er nog werk op school.
Morgen is de school geopend tussen 8.30 uur en 17.00 uur. U kunt dan nog komen om de spullen
van uw kind op te halen.
Ik wil u bedanken voor alle positieve reacties die ik heb ontvangen. U spreekt uw waardering uit
voor de leerkrachten en ondersteuners en daar zijn wij heel blij mee.
Wij realiseren ons ook dat u het in deze tijd vooral thuis veel moeilijker heeft. U bent nu ouder én
leerkracht en dat is hard werken. Daarvoor vooral onze waardering voor uw inzet.
Donderdag 9 april zouden uw kinderen vrij zijn van school omdat wij een studiedag zouden
hebben. Deze hebben wij echter geannuleerd. Wij vinden het in deze tijd extra belangrijk dat uw
kind zoveel mogelijk onderwijs van ons krijgt. Daarom zullen wij ook voor donderdag een
programma voor de kinderen verzorgen. wellicht heeft u dat programma al ontvangen.
Volgend weekend is het Pasen. In de week voor Pasen staan wij, normaal gesproken, uitgebreid
stil bij alle gebeurtenissen rondom Pasen.
Dat is nu bijna niet mogelijk omdat de kinderen thuis zitten.
Om de kinderen toch nog het Paasverhaal te vertellen heb ik twee links toegevoegd aan deze
nieuwsbrief met het Paasverhaal voor de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5 t/m 8.
U kunt de filmpjes samen met uw kind bekijken.
Film: Paasverhaal 1 t/m 4
Film: Paasverhaal 5 t/m 8
Ik hoop van harte dat wij de langste periode zonder leerlingen op school nu hebben gehad en dat
wij u allemaal weer op 11 mei hier gezond en wel op school terug zien.
Met vriendelijke groet,
Antoine Peters, directeur

Pick up work, Thursday April 9, Easter movies
Last week and today almost all students, or their parents, have picked up the work that they still
have to do in the coming weeks.
A few students still have work at school.
Tomorrow the school will be open between 8.30 am and 5 pm. You can then come to collect your
child's belongings.
I want to thank you for all the positive responses I have received. You express your appreciation
for the teachers and support staff and we are very happy with that.

We also realize that you have a much harder time at home at this time. You are now both a parent
and a teacher and that is hard work. Above all, our appreciation for your efforts.
Your children would be free from school on Thursday 9 April because we would have a study day.
However, we canceled this. We think it is extra important now that your child receives as much
education from us as possible. That is why we will also provide a program for the children before
Thursday. you may have already received that program.
Next weekend is Easter. In the week before Easter, we normally discuss in detail all the events
surrounding Easter.
That is now almost impossible because the children are at home.
To tell the children the Easter story, I have added two links to this newsletter with the Easter story
for groups 1 to 4 and groups 5 to 8.
You can watch the videos together with your child.
Film: Easter story 1 to 4
Film: Easter story 5 to 8
I sincerely hope that we have now had the longest period without pupils at school and that we will
see you all back here at school on 11 May.
Sincerely,
Antoine Peters, director

