Data
3 tm 14 mei
9 mei
13 mei
17 tm 20 mei
24 mei
26 mei

Meivakantie
Moederdag
Hemelvaartsdag
Avondvierdaagse: gaat niet door, zie verderop in de nieuwsbrief
2e Pinksterdag vrije dag voor iedereen
Nieuwsbrief

Wist je dat …
•
•
•

groep 7 de fietscontrole heeft gehad?
we weer hebben deelgenomen aan de skateclinic?
de Lage Weijkens ook meedoet aan de 'pingel doekoe binnen'
scholenactie van de coöp?

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl
Luizencontrole
We willen alle ouders vriendelijk verzoeken om hun kinderen thuis
op hoofdluis te controleren Als u controleert op hoofdluis, kijk dan
goed tussen de haren. Vooral in de haren achter de oren en in de
nek. Indien u luizen aantreft bij uw zoon/dochter, verzoeken we u
contact op te nemen met de groepsleerkracht.
Avondvierdaagse 2021
We hebben contact gehad met de organisatie van de
Avondvierdaagse. Deze zal niet in de normale periode
kunnen worden gehouden i.v.m. de Coronamaatregelen.
Het idee is om de Avondvierdaagse te verplaatsen naar
september, maar ook daar hebben ze hun twijfels over.

Als redenen geven ze aan dat het net na de vakantie is en daardoor de scholen
misschien nog druk met opstarten zijn, het 's avonds al wat vroeger donker wordt en
ze nog geen idee hebben hoe de Coronamaatregelen dan zullen zijn.
Daarom leek het ons een beter idee om daar niet op te wachten, maar naar het
alternatief van de K.W.B.N. (Koninklijke Wandel Bond Nederland) te kijken. Zij
hebben een app ontwikkeld waarmee kinderen in hun eigen omgeving kunnen gaan
wandelen. Zij moeten dan binnen 2 weken 4x lopen. Dit kan wanneer je maar wilt.
Afstanden zijn 3km, 5km en 10 km.
U kunt uw kind hiervoor aanmelden via onderstaand link:
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
Kosten zijn wel €6,50 inclusief medaille.
Mocht u van deze mogelijkheid gebruik gaan maken: veel wandelplezier!
Afhaalbibliotheek
De scholen zijn weliswaar weer open, maar helaas
moet de Bibliotheek Midden-Brabant de deuren nog
even gesloten houden. En dat terwijl het juist in deze
tijd voor kinderen fijn is om even weg te dromen bij een mooi verhaal; niet alleen op
school maar óók thuis. Gelukkig kan dat met de Afhaalbieb nog steeds! Zo vraag je
gemakkelijk, veilig en snel een zorgvuldig samengesteld boekenpakket aan voor jouw
kind. Zo hoeven kinderen zich tijdens de lockdown nooit te vervelen!
Werkwijze afhaalbieb
Een
boekenpakket
aanvragen
voor
je
kind
is
simpel.
Ga
naar
www.bibliotheekmb.nl/diensten/afhaalbieb. Hier vind je een lijst met alle 15
afhaallocaties van de Bibliotheek Midden-Brabant. Selecteer de vestiging van jouw
keuze, en wordt automatisch doorgestuurd naar het afhaalformulier. Hier vul je je
gegevens in, voor welke leeftijd je een boekenpakket wilt ontvangen én je wensen
rondom het afhaalmoment. Je ontvangt vanzelf bericht wanneer je het pakket kunt
afhalen. Het afhalen van je boekenpakket verloopt uiteraard volgens de RIVMrichtlijnen en is geheel ‘contactloos’.
Wil je voor meerdere kinderen tegelijk een boekenpakket bestellen en afhalen? Dat
kan! Vul dan per kind één formulier in, en geef in het opmerkingenveld de namen
door van de andere kinderen waarvoor je een pakket bestelt. We proberen de
pakketten dan te bundelen op één afhaalmoment.
Kinderen gratis lid
Is je kind nog geen lid van de bibliotheek? Vraag dan geheel gratis een
bibliotheekpas aan via deze link:
https://www.bibliotheekmb.nl/abonnement/soorten/jeugdabonnement.html.
Deelname aan de afhaalbieb brengt geen extra kosten met zich mee.

Moeder van Jayden (7) en Jenoah (0): “Ik had twee boekenpakketten besteld, één

voor Jayden en één voor Jenoah. Er zitten echt alleen maar leuke boeken in en geen
enkel boek dat we al eerder hadden besteld. Dat is best knap!”
Schrijfmap
Op onze school vinden we het belangrijk dat we zicht hebben
op de schrijfontwikkeling van onze leerlingen. Om deze voor
elke leerling zichtbaar te maken zijn we een aantal jaren
geleden begonnen met het verzamelen van schrijfwerkjes in
een portfolio (map). De bedoeling hiervan is dat we de
ontwikkeling in het werk gaan zien vanaf het moment dat
een kind in groep 1 instroomt tot het moment waarop het, na 8 jaar, onze school
verlaat.
Op woensdag 26 mei krijgt uw kind zijn of haar schrijfmap mee naar huis, zodat u
eens kunt kijken naar de schrijfwerkjes/ schrijfopdrachten die tot nu toe zijn
verzameld. U kunt zich zo een beeld vormen van de prestaties en vorderingen van
uw kind.
We vragen u vriendelijk om de map op maandag 31 mei weer mee terug naar school
te geven.

we wensen jullie een fijne vakantie,
zorg goed voor elkaar en blijf gezond

