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Agenda
23 april
27 april
28 april
29 april
3 t/m 14 mei
18 mei

Koningsspelen
Koningsdag: vrij!
Herdenking monument
GMR vergadering
Meivakantie
Praktisch verkeersexamen
voor groep 7 en 8.

Nog een weekje te gaan en dan is het alweer
meivakantie. Daarna, wist iemand me te vertellen,
zijn er nog 8 schoolweken tot de zomervakantie.
Acht nog maar?? Alle clichés blijken weer waar;
wat vliegt de tijd!
Omdat veel activiteiten niet doorgaan en er nog
steeds een hoop onzekerheid is over wat wel en
niet kan/mag, zijn we achter de schermen druk
aan het brainstormen hoe we in ieder geval aan
het einde van het schooljaar een leuke
gezamenlijke afsluiting met elkaar kunnen doen,
zeker bij mooi weer. Samen met de OR kunnen we
vast iets moois voor de kinderen organiseren.
Morgen staan de Koningsspelen op het
programma, de voorbereidingen voor een
sportieve en gezellige dag zijn klaar; op naar een
gezellige dag.
Voor nu een heel fijn weekend en meteen ook
alvast een hele fijne en zonnige meivakantie
toegewenst!
Hartelijke groet namens het hele team,
Marjan Klein, schoolleider De Linderakkers.

Paasviering.
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over
onze gezellige paasviering. Nog een belangrijke
toevoeging aan dit bericht is dat de eieren voor
onze heerlijke paaslunch werden gesponsord door
Carin en Danny de Graaf. Zonder een gekookt eitje
zou deze dag natuurlijk niet compleet zijn. Carin
en Danny, heel erg bedankt!

Schoolreisjes en kamp.
Op de jaarkalender heeft u ongetwijfeld de
schoolreizen op 17 mei voor de groepen 3 t/m 6
zien staan. Vanwege de Corona situatie kunnen
alle schoolreisjes volgens het huidige protocol
niet doorgaan. We houden dit nauwlettend in de
gaten en verkennen op dit moment mogelijke
alternatieven. We houden u op de hoogte!
Herdenking monument.

Continurooster.
Bij deze nieuwsbrief zit een aparte bijlage met
daarin belangrijke informatie over het
continurooster.

Vorig jaar is de herdenking bij het onderduikershol
in Valthe niet doorgegaan vanwege de Coronamaatregelen. Dit jaar zal groep 8 wel het
monument symbolisch overdragen aan groep 7.
We vinden het van groot belang dat dit stuk
geschiedenis dat zo belangrijk is voor het dorp
bekend is bij onze leerlingen. Voordat de kinderen
naar de herdenking gaan, geeft Willy Weerman op
het schoolplein een lezing over het
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onderduikershol aan de kinderen. Tijdens de
herdenking wordt er door de kinderen een krans
gelegd en worden er gedichten voorgedragen.
Uit groep 1 en 2.
Elke dag valt er veel te leren voor de jongsten, de
kleuters. Door spelen en door bewegen, leren ze
nieuwe dingen en kunnen tegelijk hun energie
kwijt. We proberen zoveel mogelijk het leren te
combineren met spel en bewegen. We zorgen
ervoor dat de kinderen elke dag lekker actief bezig
zijn. Op de foto’s zoeken ze op het plein naar 25
op elkaar lijkende afbeeldingen, hebben ze een
plaatje gevonden dan zoeken ze dezelfde op hun
eigen werkblad en zetten er een kruis door. De
opdracht voor de kleuters: probeer alle
afbeeldingen te vinden. Op de foto’s ziet u hoe
fanatiek ze de opdracht uitvoeren.
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Doekoe scholenactie.
De Doekoe scholenactie is weer begonnen! Deze
actie
wordt
georganiseerd
door
COOP
supermarkten in samenwerking met Unilever en
Arla Food. Bij aankoop van actieproducten in de
COOP ontvangt u speciale Doekoemunten, die
gedoneerd kunnen worden aan de scholen in de
omgeving. We hopen dat u uw Doekoe aan De
Linderakkers wilt doneren. Op deze wijze spaart u
mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op
het schoolplein. Spaart u met ons mee ?

Praktisch verkeersexamen 2021.
Op 18 mei staat het praktisch verkeersexamen
voor de groepen 7 en 8 gepland. Normaal
gesproken alleen voor de groepen 7, maar omdat
het vorig jaar niet door kon gaan, willen we groep
8 dit jaar wel in de gelegenheid stellen te laten
zien dat zij er ook klaar voor zijn om hun diploma
te halen! Jongens en meiden; zet ‘m op!
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