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De lente is begonnen en het paasweekend staat voor de deur.
Haast ongemerkt zitten we al ruim een jaar met de beperkende maatregelen rondom het
Corona-virus.
Op school werken we rustig verder, gelukkig zijn de kinderen weer op school.
Wat fijn dat ouders en school gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om de school
ook open te kunnen houden. Uit voorzorg houden jullie de kinderen thuis als er twijfel is
over klachten en als de school het niet helemaal vertrouwd worden jullie gebeld met het
verzoek de kinderen van school te halen. Doordat we op alertheid en nauwkeurigheid
van beide kanten kunnen vertrouwen, kunnen we concluderen dat we SAMEN corona (op
school) onder controle kunnen houden. Laten we dat nog even vol houden, ook dit zal
een keer voorbij gaan.
In tegenstelling tot vorig jaar kunnen nu een aantal activiteiten op school wel doorgaan.
Natuurlijk in aangepaste vorm. We kunnen niet met alle kinderen tegelijk paaseieren
gaan zoeken, maar we kunnen dat wel groep voor groep doen. Dat is maar een
voorbeeldje, we zijn steeds op zoek naar alternatieven om toch ook vooral van tijd tot tijd
gezellige dingen op school te doen en te kunnen vieren. Naast inspanning is ook
ontspanning belangrijk voor onze leerlingen.
We weten al dat schoolreizen en schoolkamp niet plaats mogen vinden, ook voor deze
activiteiten zoeken we naar een passend alternatief. Leerkrachten en ouders zijn in
overleg om goede en waardevolle activiteiten te bedenken en er voor te zorgen dat de
kinderen toch een leuke gebeurtenis mee gaan maken op deze dagen.
We zijn er van overtuigd dat we met elkaar creatief en flexibel genoeg zijn om er wat
moois van te maken!
Jullie hebben het eerste rapport ontvangen en zijn hierover met de leerkrachten in
gesprek geweest. Helaas moesten de gesprekken ook wederom op afstand plaats
vinden. We missen het directe contact, het praatje en jullie even binnen kunnen laten
kijken. Dit schooljaar zal daar ook wel niet zo veel meer van komen, maar laten we er
van uit gaan dat het nieuwe schooljaar in dat opzicht beter wordt!
Dus voorlopig nog de kiezen op elkaar…houd moed en blijf vooral gezond!!!
Een heel fijn paasweekend gewenst.
Met vriendelijke groet,
Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp
Directie onderwijsteam Wijhe-Wesepe
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Cito gegevens
Jullie zullen allemaal een envelop ontvangen met de Cito resultaten. Graag maken wij nog eens gebruik van
dit moment om jullie te vertellen dat wij deze gegevens vooral interessant vinden om een goed startpunt te
bepalen voor de komende maanden onderwijs aan jullie kinderen. Waar staan de kinderen nu en hoe kunnen
wij ons onderwijs daarop goed afstemmen? Mochten jullie er nog vragen over hebben dan kunnen jullie deze
natuurlijk altijd stellen bij de groepsleerkracht(en).

Corona update
Nu wij merken dat de cijfers weer oplopen, ook binnen de basisscholen, willen wij u nogmaals
vragen alert te zijn bij klachten en uw kind bij klachten thuis te houden. Zo maken we met elkaar de kans zo
klein mogelijk dat er klassen in quarantaine moeten. Hieronder nogmaals het stuk wat in de beslisboom
staat.

Pasen
Vrijdag 26 maart zijn de kinderen van groep 3 met mooi versierde
palmpasenstokken naar het Weijtendaal geweest. Hier hebben ze
buiten voor de bewoners gezongen. Wat hebben de bewoners en
de kinderen hiervan genoten!

MR
De MR van de Wije zoekt nog iemand om hen te versterken. Zie voor meer informatie de bijlage.
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Agenda april 2021
1 april

Paasactiviteiten

2 t/m 5 april

Pasen, alle kinderen vrij

27 april

Koningsdag, alle kinderen vrij.

Jarigen april
2 april
3 april
4 april
4 april
6 april
8 april
10 april
16 april
16 april
18 april
19 april
19 april
19 april
20 april
26 april
27 april
27 april

Lily De Boer
Jailynn Schutte
Emma Càrdenas
Jens van Tongeren
Gijs Schoterman
Koen Geurts
Daniël van Meel
Marthe Schalkwijk
Leveyna Zijlstra
Amber Dijkslag
Ali Alhamoud Alkal
Hajar Alkhateb
Bradey Rutgers
Bram Meereboer
Evie Apeldoorn
Stan Grootenhuis
Tieme Westerop

groep 6
groep 8
groep 4
groep 5
groep 2
groep 8
groep 7
groep 8
groep 5
groep 5
groep 5
groep 2
groep 2
groep 4
groep 4
groep 4
groep 4
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