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Beste ouders, verzorgers,

De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Fijn dat we komende week

allemaal even kunnen ontspannen om weer op te laden voor de

periode daarna. We gaan er vooralsnog vanuit dat de maatregelen

die wij op school nemen wat betreft de A en de B groep nog even

zullen voortduren maar proberen onder schooltijd weer “zo

gewoon” mogelijk te doen. Het dragen van een mondkapje zal niet

langer een verzoek blijven omdat wij zien dat de doorstroom goed

verloopt. Fijn dat u zich zo goed aan de start- en eindtijd houdt!

Voor kinderen van 4-12 jaar geldt nog dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en

getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).

Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts

hebben zonder koorts en benauwdheid.

Er wordt op dit moment veel gesproken over kinderen die achterstanden oplopen en wij krijgen hier ook

vragen van ouders over. Wij zien bij ons op school dat de ontwikkeling van veel kinderen niet zo

stagneert als in de media wordt voorgesteld.

Alle kinderen hebben nog los van hun schoolwerk geleerd dat het leven onvoorspelbaar is en dat we

allemaal moeten leren met tegenvallers en onverwachte omstandigheden om te gaan. Ze hebben

geleerd wat de vitale beroepen zijn: verpleegkundigen, leraren, politieagenten en vuilnismannen horen

daar in ieder geval bij. Ze hebben geleerd hoe je rekening met elkaar moet houden als je zelf een fijn

leven wilt hebben. Ze hebben geleerd hoe verschillend mensen denken en handelen en dat je dus kunt

kiezen voor je eigen juiste weg. Ze hebben waarschijnlijk geleerd dat leren leuker is dan ze dachten én

belangrijker.

Kinderen staan niet in een wachtstand. Ze leren en ontwikkelen zich, ook als ze niet naar school gaan.

Laten we de aandacht vooral richten op wat er allemaal goed gaat in dit gezamenlijk proces en niet op

wat er niet goed gaat. Dat helpt kinderen niet verder.

Deze generatie krijgt misschien niet alles mee wat in de methodes staat, maar doet wel andere kostbare

ervaringen op, die richting zullen geven aan hun toekomst. Een waardevolle toekomst, daar hopen wij op

en daar werken we hard aan. Laten we daar samen op vertrouwen.

Agenda

22-02-2021 Begin voorjaarsvakantie

01-03-2021 Eerste schooldag na de vakantie

09-03-2021 MR vergadering

12-03-2021 De volgende Nieuwsbron komt uit

Welkom aan onze nieuwe leerling
Graag verwelkomen wij Julius die afgelopen week op onze school is gestart.

Wij wensen hem en zijn ouders een hele fijne tijd op de Bron!



Bedankt OC!

Wat een leuke verrassing was er voor alle kinderen op de “eerste schooldag”. Hierbij willen wij de OC

heel erg bedanken voor deze traktatie! het maakte het weer naar school gaan nóg feestelijker.

Vakantierooster 2021-2022
In samenwerking met ons bestuur en overkoepelende besturen van PO en VO is het vakantierooster
voor volgend schooljaar vastgesteld:

herfstvakantie maandag 18 okt. t/m vrijdag 22 okt 2021

kerstvakantie maandag 27 dec. t/m vrijdag 7  jan. 2022

voorjaarsvakantie maandag 28 febr. t/m vrijdag 4 maart 2022

paasweekend vrijdag 15 apr. t/m maandag 18 apr. 2022

meivakantie woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei 2022

hemelvaart donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022

pinksteren maandag 6 juni 2022

zomervakantie maandag 11 juli t/m vrijdag 19 aug. 2022

Wij wensen u een fijne voorjaarsvakantie!


