Al 132 jaar goed voor goed onderwijs!

Nieuwsflits
Jaargang 18 nummer 17

9 april 2021

Hartelijk dank!
Vorige week donderdag hebben we op school met de kinderen paasfeest gevierd. Het is in de
klassen een mooie en gezellige viering geworden. Tot slot hebben de kinderen nog het favoriete
spelletje eierentik gespeeld. Per klas leverde dat een
winnaar op. Deze winnaars kregen een prijsje.
We willen heel graag onze Oudervereniging bedanken die
ons enorm heeft geholpen bij de organisatie.
Ook willen we cafetaria Verhage in Hoofddorp hartelijk
bedanken. Deze snackbar heeft de pakketjes met paasstol
én een bon voor een gratis ijsje verzorgd.
Verhage zit in Floriande. Wellicht is het een leuk idee om op
een mooie dag een fietstochtje te maken om het gratis ijsje op
te halen.
De paastakken zijn gesponsord door Verbeek Export, het
bedrijf waar Jorna werkt (de moeder van Lily uit groep 4 en
Jay uit groep 3). De bolletjes en de mooie gerbera’s zijn ook
door dit bedrijf gesponsord. We willen Jorna en de directie
van haar bedrijf heel hartelijk bedanken voor de
bloemenpracht.
________________________________________________________________________________

ANWB zoekt 15.000 fietsen. Zoek jij mee?
Elk kind veilig op de fiets: daar gaat de ANWB (Algemene Nederlandse Wielrijders Bond) voor.
Om echt goed te leren fietsen, moeten ze meters maken in het verkeer. Maar dat is niet voor
ieder kind mogelijk. Want voor veel kinderen in Nederland is een eigen fiets, door de financiële
situatie thuis, helemaal niet mogelijk.
In duizenden Nederlandse schuurtjes staan
ongebruikte fietsen die kinderen voor wie een fiets
niet vanzelfsprekend is, goed kunnen gebruiken.
Heb jij één of misschien zelfs wel meer fietsen over?
En zijn deze nog in een redelijke tot goede staat?
Doneer ze dan en help een kind meters maken.
De fietsen die worden gedoneerd, knapt de ANWB samen met vrijwilligers op of ze worden
gedemonteerd zodat de onderdelen kunnen worden hergebruikt. Op deze manier krijgt je fiets
een tweede leven. De opgeknapte fietsen voldoen aan alle voorwaarden voor een veilige fiets.
Ga naar de volgende link: https://www.anwb.nl/over-anwb/anwbkinderfietsenplan?icp=externemedia_ekvopf-V1_shorturl_2 en klik op de knop ‘Meld je fiets aan’.
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Geldzorgen? Dat komt vaker voor dan je denkt
Geldzorgen? Dat kan iedereen
overkomen. Sterker nog: maar liefst
één op de vijf nederlanders heeft
geldzorgen. En dan is de contributie
voor muziek- of sportles of het vieren
van een kinderverjaardag een
enorme uitdaging. Door de
coronacrisis wordt de groep mensen
met geldzorgen alleen maar groter.
Misschien voelt het ongemakkelijk
maar het algemene advies is: praat er
over. En een tweede advies: blijf niet
zelf proberen een oplossing te
zoeken maar zoek hulp. Dat kan bij
verschillende organisaties. Hieronder
vind je een aantal websites naar
organisaties die mogelijk iets voor jou
kunnen betekenen:
https://meerleergeld.nl/
https://www.samenvoorallekinderen.
nl/
https://wijgaanhetfikksen.nl/
________________________________________________________________________________

Fietsexamen
Volgende week vrijdag 16 april hebben de groepen 7 en 8 fietsexamen. Dus alle kinderen van de
groepen 7 en 8 moeten op de fiets komen.
Bijna alle fietsen zijn inmiddels gecontroleerd. Sommige fietsen zijn nog niet in orde. Vooral de
hoogte van het zadel en stuur waren geregeld niet orde. Ook ontbrak nogal eens de fietsbel. Dus
beste ouders/verzorgers, misschien is het een goed idee om dit weekend de fietsen nog even
goed te bekijken.
_____________________________________________________________

Kalender
13 april
16 april
20 t/m 21 april
23 april
24 april t/m 9 mei

buitenles groep 1/2B
fietsexamen groepen 7 en 8
eindtoets groep 8
studiedag (alle kinderen vrij)
meivakantie

