Kohnstamm nieuwsbrief 14
KONINGSSPELEN EN VAKANTIE
Vandaag was het eindelijk zover, de koningsspelen 2022! Wat hadden we een geluk met het weer! We konden heerlijk
spelletjes buiten doen en iedereen die wilde komen kijken was van harte welkom. De kinderen zagen er fantastisch uit en
hadden er veel zin in.
We begonnen de dag met het dansen van het nummer van de FIT TOP 10. Wat konden de kinderen die dans al goed zeg!
Beter dan de meeste juffen (vandaag waren er geen meesters aanwezig op school).
Vervolgens hebben ze met elkaar in de groep een ontbijtje gekregen.
Om half 10 hebben de kinderen van groep 8 uit iedere groep leerlingen opgehaald, zodat we in gemengde groepen met
kinderen van groep 1 t/m 8 de spellen konden spelen. Het was een succes!
In de middag hebben de kinderen van de groepen 5 t/m 8 nog buiten spellen gespeeld.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn op school gebleven en hebben het even
rustig aan gedaan in hun eigen groep. Want je wordt wel moe van al die spellen hoor!
Voor nu gaan we allemaal genieten van een welverdiende vakantie! We zien de kinderen
graag op dinsdag 10 mei om 8.30u weer op school! (Maandag studiedag)

Belangrijke data
maandag 9 mei
Alberodag, leerlingen vrij
dinsdag 10 mei
Einde vakantie. Alle leerlingen weer naar
school
woensdag 11 mei
Trainingsavond schoolkorfbal
woensdag 18 mei
Schoolkorfbal groep 3 t/m 6
donderdag 12 mei
Afname MQ-scan (tijdens gymles)
maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei
Kamp groep 8
donderdag 26 mei, vrijdag 27 mei
Hemelvaart, leerlingen vrij
dinsdag 31 mei
Schoolreis groep 1 t/m 7

SCHOOLFOTOGRAAF
Heeft u de schoolfoto van uw kind(eren) al gezien? U kunt nog tot maandag 25 april
gebruik maken van de kortingscode van 10 % die Mariska Cator (de fotograaf) u aanbiedt!
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NIEUWE LEERLINGEN
Welkom op school! Afgelopen maand is Bram gestart in groep 1 bij juf Astrid en juf
Leonie. Wij wensen hem een fijne en leerzame tijd op de Kohnstammschool!

SCHOOLREIS EN SCHOOLKAMP
Maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei gaat groep 8 op schoolkamp.
Dinsdag 31 mei gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
Via PARRO heeft u een betaalverzoek ontvangen voor deze activiteiten. Zou u
eraan willen denken deze tijdig te betalen?
Na de meivakantie ontvangt u aanvullende informatie voor deze activiteiten!

GEEN MAATREGELEN MEER
Al een tijdje mogen we gelukkig weer de school open hebben, zonder
aanvullende maatregelen. Dat betekent ook dat u best het schoolplein op
mag komen als u uw kind komt brengen. De groepen 3 t/m 8 worden buiten
opgevangen door de leerkrachten, zodat we op tijd kunnen starten in de
groep.
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee
keer per week preventief een zelftest te doen is vervallen. Wel blijft het advies
om bij klachten een (zelf)test te doen.

MQ-SCAN 12 MEI
Donderdag 12 mei wordt tijdens de gymlessen de MQ scan
afgenomen. Als u nog niet weet wat dit is, heeft u vandaag van
juf Marisca een mailtje ontvangen en uw kind heeft dan een
brief meegekregen. De MQ scan is een een test waarbij de
motorische vaardigheden worden onderzocht. We vragen in de
brief om toestemming. Wilt u deze alstublieft dinsdag 10 mei
inleveren? Mocht u eerder wel/geen toestemming hebben
gegeven en er inmiddels een andere mening over hebben, dan
horen wij dat graag van u. U kunt dan een mail sturen naar
m.vanpeet@alberoscholen.nl.
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