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Goede Vrijdag groep 1 tm 4 vrij
2e Paasdag, vrije dag voor iedereen
Nieuwsbrief
Kledinginzameling OV onder voorbehoud
Meivakantie

Beste ouders/verzorgers,
Speciaal voor jullie:
https://youtu.be/fVGQ14RAKG0
Jullie zijn toppers! Dank jullie wel.
Team de Lage Weijkens
Wist je dat …
•
•

juf Marit wel een héle unieke blokstage heeft?
enkele leerlingen de bewoners van De Venloene vanaf een gepaste
afstand een hart onder de riem hebben gestoken met prachtige
stoepkrijt-tekeningen?

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mr@delageweijkens.nl

Actie Textielinzameling
Wanneer ?

Vrijdag 17 april 2020

Tussen 08.00 uur – 09.30 uur

Binnenkort houden de ouderverenigingen van basisschool De Lage Weijkens
en basisschool De Blokkendoos weer de eerste kledinginzameling van dit
schooljaar. De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van
onze school. Doe mee en breng a.u.b. zoveel mogelijk kleding en schoenen
naar:

Basisschool De Lage Weijkens
Ingang Gerlachusstraat
Basisschool De Blokkendoos
Ecliptica 26

Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens,
kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv.
van een kringloopwinkel)
Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een
plastic zak biedt de beste bescherming tegen het vuil en nat worden van de
kleding.
Deze actie komt tot stand i.s.m. A&K Kleding en Distributie en OV De Lage Weijkens
en OV De Blokkendoos. Bedankt voor uw medewerking.
Koningsspelen gaan niet door
Helaas vervelend nieuws. Vanwege de recente ontwikkelingen
rondom het COVID-19 virus gaan de Koningsspelen dit jaar niet
door. De landelijke organisatie vindt het niet verantwoord en gepast
om het sportieve Oranjefeest te organiseren.
De voorbereidingen voor de Koningsspelen waren al in volle gang. We willen de
vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet. Volgend jaar maken we er weer een
prachtig feest van!
Eindtoetsen groep 8 basisonderwijs geschrapt om coronavirus
Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven dit jaar
geen centrale eindtoets te doen. Dat heeft minister Slob van
Onderwijs besloten om de werkdruk voor leraren te
verminderen. Veel leraren zijn druk bezig met het
organiseren en geven van thuisonderwijs.
Slob: ‘We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg
veel bewondering voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit
inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor
scholen’.

Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen. Dat
is altijd al leidend geweest bij de keuze van een middelbare schoolopleiding. Er zal
volgend schooljaar extra goed worden gekeken of een kind wel op de juiste opleiding
zit.
VVN verkeerexamen voor groep 7 uitgesteld
VVN theoretisch Verkeersexamen
Het VVN theoretisch Verkeersexamen (ook digitaal) kan niet
plaatsvinden op 2 april. Zodra er meer duidelijkheid is over het
verloop van het coronavirus, bepalen en communiceren
we nieuwe data.
VVN praktisch Verkeersexamen
Het VVN praktisch Verkeersexamen wordt door verschillende partijen georganiseerd.
Veilig Verkeer Nederland adviseert om de praktische examens in de hele maand april
te annuleren of uit te stellen. Als de situatie het toelaat wordt er gekeken naar een
ander moment.
10 minutengespreken groep 1
In de week van 6 april staan de 10 minutengesprekken voor groep 1 op de agenda.
Vanwege de omstandigheden zijn wij genoodzaakt deze te verplaatsen. Zodra de
scholen weer open zijn, zullen de kleuterleerkrachten een nieuwe datum plannen.
Een voorleestip voor oma’s en opa’s
Wellicht een leuke tip, gelezen op Facebook:
‘Ik kan en mag mijn kleinkinderen nu niet zien net zoals een
heleboel andere mensen. Ik heb nog 2 jonge kleindochters. Die lees
ik nu iedere avond een bedverhaaltje voor via FaceTime of
Whatsapp. Ze vinden het hartstikke leuk, zo kan je toch nog contact
houden met iets leuks. Oma en opa blij, kindjes blij.
Muziekproject groep 5 en 6 gaat niet door
Op 26 maart zou het muziekproject met de groepen 5 en 6 van start
gaan. Alle voorbereidingen zijn getroffen door de organisatie. Helaas
hebben de afgekondigde maatregelen van de afgelopen dagen rondom
het corona virus ons doen besluiten het muziekproject voor de
basisscholen voor 2020 te annuleren.
Wij betreuren het zeer dit besluit te moeten nemen. We hopen dat 2021 ons
gunstiger gezind is en dat we dan weer een spetterend muziekproject met de
basisscholen kunnen organiseren.

Schoolvoetbaltoernooi wordt niet gehouden
Helaas heeft de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi moeten
mededelen dat het toernooi dit jaar niet gehouden wordt. Deze
beslissing is tot stand gekomen i.v.m. de huidige situatie betreffende
het coronavirus waarin zij geen risico willen en kunnen nemen. Een
begrijpelijk besluit. Hopelijk tot volgend jaar!
Eftelingdag maandag 30 maart geannuleerd
Door de omstandigheden rondom het coronavirus is onze
Eftelingdag op maandag 30 maart geannuleerd. De kans is
aanwezig dat we dit schooljaar niet meer kunnen gaan. Zodra
de school weer open is, probeert de organisatie te kijken wat we
nog kunnen regelen. Anders moeten we voor dit schooljaar helaas de Eftelingdag
laten vervallen.
Jeugdabonnement: nu online aanvragen en snel e-books lezen!

Alles ontdekken met je eigen pas!
Ben je jonger dan 13 jaar? Dan ben je gratis lid en kun je heel veel lenen.
Nu alle bibliotheken gesloten zijn vanwege de coronamaatregelen kun je geen
boeken meer lenen. Je kunt wel e-books lezen! Bij een jeugdabonnement mag je
maximaal 6 e-books tegelijk lenen. De uitleentermijn is 3 weken.
Word hier lid!
Na je online inschrijving krijg je een mailtje waarin we je pasnummer alvast
doorgeven. We informeren daarbij ook kort over de mogelijkheden van de online
bibliotheek. Zo kun je meteen e-books en luisterboeken downloaden.
Je bibliotheekpas kun je later, als de bibliotheken weer open zijn, ophalen bij een
vestiging van jouw keuze.
Met een Jeugdpas kun je:
• Onbeperkt** en helemaal gratis jeugdboeken lenen. (Leentermijn: 3 weken.)
• Jeugd-dvd’s lenen. (Leentermijn 1 week. Leengeld: € 3,00 per dvd.)
• Games lenen. (Leentermijn: 3 weken. Leengeld: € 3,00 per game.)
• Verlengen tegen dezelfde kosten als de uitlening.
• Tot drie titels tegelijk gratis (online) reserveren.
• Eén uur per dag gratis gebruikmaken van internet op de publiekscomputers.

** In totaal mag je bij dit abonnement niet meer dan 25 materialen tegelijkertijd in
bezit hebben.
Lang lenen
Voor jeugd is het ook mogelijk om standaard zes, in plaats van drie weken
materialen te lenen. Voor € 10,00 per jaar hoef je je tijdens de zomervakantie geen
zorgen te maken over te-laat-geld.
Corona en de gevolgen
U bent de afgelopen weken behoorlijk belaagd met een heleboel mailtjes omtrent het
corona virus. We hebben daar veel positieve reacties op gehad in de vorm van een
kaartje en een aantal mailtjes.
Onze school is nu ruim een week gesloten. We ondervinden nog steeds een
geweldige medewerking van iedereen. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Het
thuisonderwijs is gestart, in eerste instantie met het nodige huiswerk. Achter de
schermen zijn we bezig hoe we het makkelijkst contacten kunnen leggen. We
hebben ervoor gekozen om dat vooralsnog aan de leerkracht van uw kind over te
laten. Dat kan telefonisch, met een filmpje enz.
De centrale opvang is deze week gestart. Eind deze week evalueren we met de
scholen of we de gestelde doelen (zie mail bestuur) op deze manier halen.
Het aantal aanmeldingen ligt over de hele week gezien, gemiddeld per dag, op nog
geen 4 kinderen. Het betreft in alle gevallen kinderen uit gezinnen uit de cruciale
beroepen. Dit wordt overigens bij aanmelding altijd nagegaan. Het is immers
‘noodopvang’.
Afgelopen maandag (23 maart om 19.00 uur) hebben we vernomen dat de
maatregelen aangescherpt zijn en dat kort voor 6 april gekeken wordt hoe het nu
verder zal moeten. De scholen zijn immers bij de nieuwste maatregelen tot 1 juni
(nog) niet meegenomen.
Dank voor uw begrip, dank voor uw medewerking en inzet, om uw kind
zo optimaal mogelijk onderwijs te bieden. Lukt het een keer niet,
schroom dan niet om contact op te nemen met de leerkracht (via mail).
We zullen samen in deze periode sterk moeten zijn om met alle
maatregelen de beoogde doelen van het RIVM te halen. Het gaat om
de gezondheid van iedereen. We wensen u hierbij heel veel sterkte en
wijsheid toe.

