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Als we de beelden op het nieuws zien dan beseffen we pas wat een invloed dit virus heeft op de
mensen. Natuurlijk voor alle zieken, maar ook voor het personeel in de zorg. Niet alleen in de
ziekenhuizen, maar ook de GGD’s hebben het druk. Spanningen lopen op in gezinnen, veiligheid van
kinderen is niet altijd meer vanzelfsprekend. De huisartsenposten worden vaak gebeld met veel
verschillende vragen. Zo kan de lijst nog wel een heel stuk langer zijn. Zeker nu de maatregelen nog
tot 28 april stand houden zal er veel aandacht en zorg nodig zijn. Met elkaar zetten we er de
schouders onder: ouders, leerlingen en leerkrachten. Natuurlijk zijn er wel eens zaken die niet zo
goed verlopen, dat is niet te voorkomen. Complete computernetwerken die ineens veel meer
gebruikt worden, wifi dat niet echt optimaal functioneert in huis, systemen van programma’s die
ineens niet meer te bereiken zijn. Heel lastig allemaal, maar gelukkig niet onoverkomelijk! Het
belangrijkste is gezondheid! Wij prijzen ons op dit moment gelukkig het Coronavirus nog niet wijd
verspreid merkbaar is in de schoolomgeving. Laten we hopen dat dit lang zo kan blijven!
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Afgelast/uitgesteld ivm Corona
Nu bekend is geworden, dat er geen evenementen georganiseerd kunnen worden tot 1 juni, zijn wij
helaas genoodzaakt een aantal zaken niet door te laten gaan. Het gaat om:
•
•
•
•

Praktisch verkeersexamen op 12 mei
Schoolkorfbaltoernooi op 13 mei
Mei-spelen op 15 mei
Avondvierdaagse van 2 t/m 5 juni

Update challenge 3 ‘wees een held’
Wees een held en doe iets voor een ander was de challenge van vorige week. We hebben al mooie
dingen mogen ontvangen. Hebben jullie nog foto’s, kaartjes of tekeningen stuur ze op naar ons of
stop ze in de brievenbus en dan zorgen wij dat ze goed terecht komen. Succes met de challenge!

Bloemenzee
We zitten allemaal binnen, terwijl de lente ons van achter het raam toelacht. De bomen verkleuren,
de bloesem bloeit en de eerste bloemetjes in de tuin komen op. Iedereen, jong en oud wordt blij van
bloemen. Wat zou het mooi zijn als we samen de lente konden vieren, dacht ik en ik kwam op het
idee om de ouderen in de woonzorgcentra in het zonnetje te zetten. In overleg met Meriant is er een
leuke actie bedacht om een bloemenzee te maken voor de bewoners van Lindestede, Berkenstede
en Wilgenstede. De kinderen van de basisscholen, de vrijwilligers in woonzorgcentra, de mensen die
alleen thuis zitten, de mantelzorgers en iedereen met een warm hart, wordt uitgenodigd om bij te
dragen aan de bloemenzee die we samen maken bij de woonzorgcentra. Als bijlage instructies voor
het maken van de bloemen.
Hartelijke groet, Sigrid Hamelink
(Sigrid Hamelink is kunstenares en onze school heeft al een aantal keren mogen samenwerken met
Sigrid.)

Pasen
Geniet van het mooie weer, gezondheid voor
allemaal en neem de tijd voor wat ontspanning!
Alvast een goed Paasweekend voor iedereen!
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Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 24 april 2020 in uw mailbox
te vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1: make it move_journaal
Bijlage 2: Bloemenzee

Agenda
April
10
13
24
27-5 mei

Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
nieuwsbrief
Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
Nieuwsbrief
Meivakantie

Mei
6
8
9
20
21-24

Start school
Nieuwsbrief
Oud papier
Nieuwsbrief
Hemelvaartweekend

Juni
1
5
8
15
19
23
25
26
27
29

2de Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Nieuwsbrief
Start toetsweek 1
Start toetsweek 2
Nieuwsbrief
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiedag
RietNymf groep 6,7,8
Feestelijke ouderavond
Rapport mee
Oud papier
Oudergesprekken
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Afscheid groep 8
Rommel in de trommeldag
Laatste schooldag
Start zomervakantie

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen gemaild worden naar directie@obsdelamer.nl
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Lamer
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