Flitsnieuws
Flits no. 18 26-04-2021
Koningsspelen 23 april
Wat is er afgelopen vrijdag tijdens onze Koningsspelen gezellig en sportief gespeeld met elkaar! Iedereen kwam vrolijk
en sportief gekleed. De groepen 5 t/m 8 hebben verschillende sportieve activiteiten in en om de Steense gedaan. De
groepen 1 t/m 4 hebben spelletjes gedaan in en om de school. Het was een vrolijke boel!
Welkom
Wij willen Milan, Max en Stan van harte welkom heten bij ons op school.
Wij wensen jullie samen met je ouders een fijne en leerzame tijd op OBS Tuindorp.
Donald Duckjes
De kinderen op onze school vinden het altijd leuk om een Donald Duck te lezen. Zo leuk dat
de strips die we op school hebben zelfs helemaal kapot gelezen zijn. Wij zouden het leuk
vinden als er weer hele nieuwe verhalen te lezen zijn in onze klassen. Heeft u thuis Donald
Duck weekbladen of strips die wij mogen lezen, geef ze dan mee aan de kinderen. Ze kunnen
de boekjes inleveren bij hun juf of meester.
Namens alle leerlingen, bedankt!

Corona zelftest
Vorige week zijn er op alle scholen zelftests voor het personeel geleverd, waarbij het personeel thuis zich vrijwillig kan
laten testen. Dit kunnen ze doen wanneer ze geen klachten hebben. Wanneer er wel klachten zijn, dan blijft de
normale route gelden van het laten testen in de teststraat door de GGD. Een zelftest verkleint de kans op een
ongemerkte besmetting, maar een besmetting is nooit helemaal uit te sluiten. De testen zijn bedoeld als extra
zekerheid en hopelijk helpt het de kans op besmetting hierdoor onder kinderen en personeel te verkleinen.
Wijzigingen in adresgegevens of contactgegevens
De laatste tijd merken we op school dat een telefoonnummer of e-mail adres, wat in ons leerling administratiesysteem
staat, niet meer klopt. Om het weer up-to-date te maken krijgt uw kind(eren) deze week een strookje mee naar huis
met daarop de adres- en contactgegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Wilt u deze gegevens goed controleren?
Mochten er wijzigingen zijn dan horen we deze graag via directie.tuindorpschool@comprix.nl
Meivakantie
Nog één weekje school (NB: dinsdag, 27 april, vrij i.v.m. Koningsdag) en dan kunnen de kinderen genieten van een
welverdiende vakantie. We hebben dan twee weken vrij. Na Hemelvaart hopen we alle kinderen weer op maandag 17
mei te kunnen begroeten!
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4-jarigen
We zijn inmiddels weer bezig met de formatieplannen van komend
schooljaar. Kent u een kind dat binnenkort vier jaar wordt of heeft
u zelf een peutertje thuis? Dan bent u van harte welkom om eens
kennis te komen maken. Een kennismakingsgesprek is ook in deze
tijd te organiseren.
Deze Flits bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; Nieuwe beslisboom
Bijlage 2; Help Pake en Beppe de vakantie door
Belangrijke data
April
26 Flits
27 Koningsdag – alle leerlingen vrij
Mei
1-16 Meivakantie (incl. Hemelvaart)
17 Flits
17 MR vergadering
19 Schoolkorfbaltoernooi - afgelast
24 Pinksteren
25 Start toetsweken
28 Oud papier
31 Flits
Juni
11 eind toetsweken
14 Flits
17 Generale repetitie musical
18 Studiedag (alle leerlingen vrij)
23,24,25 Kamp groep 7 en 8
25 Rapporten mee
28 Flits
28 MR vergadering
30 Ouderavond ouders toekomstige leerlingen groep 3 – informatieavond omtrent het onderwijs in groep 3
30 Kennismakingsochtend VO groep 8
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar
directie.tuindorpschool@comprixl.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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