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Speeltoestel Kersenboogerd

Coronamaatregelen na
voorjaarsvakantie
Morgen (dinsdag 15 februari) staat er weer
een persconferentie gepland en worden
regels m.b.t. corona aangepast. Donderdag
ontvangt u een nieuwsbrief met daarin de
regels, die we hopelijk weer kunnen
aanpassen waardoor er bijvoorbeeld weer
gezamenlijk buiten gespeeld kan worden.
Nieuwe leerlingen
De tijd breekt weer aan dat ouders van
peuters op zoek gaan naar een basisschool.
Op dit moment kunnen de meespeelochtenden, waar ouders met hun peuter de
sfeer kunnen proeven, (nog) geen doorgang
vinden i.v.m. de maatregelen.
Voor een school zijn de eigen ouders de
beste ambassadeurs. We hopen dat u dit ook
voor ons bent!
Daarom de vraag aan u als ouder…..
weet of kent u, vanuit de omgeving of
kennissenkring, ouders van jonge kinderen
die op zoek zijn naar een basisschool?
Wilt u hen dan attenderen op de
mogelijkheid om informatie bij ons in te
winnen.
Er is een
rondleiding en
gesprek
mogelijk waarin
we alles over
onze school en
aanpak
vertellen.
Aanvragen voor een rondleiding en gesprek
kunnen via m.overboom@talenthoorn.nl of
bellen naar 0229-21 42 84.

Nieuwe peuters?
In onze peutergroep De Jonge Ontdekker is
nog plaats voor peuters vanaf 2 jaar.

Het was al jaren een grote wens van
leerlingen, leerkrachten en ouders voor een
“nieuw” speeltoestel in de Kersenboogerd. De
oude touwbrug was door slijtage en houtrot
afgekeurd en weggehaald. Doordat het plein
in de Kersenboogerd bij de school hoort,
afgesloten is met hekken en daardoor geen
openbare functie heeft, moeten we dit als
school zelf bekostigen. Tineke Onos zelf lid
van de oudercommissie en moeder van
4 zoons op de Kersenboogerd heeft het
internet afgespeurd naar een speeltoestel ter
overname. Begin schooljaar 2021-2022
stuitte zij op een speeltoestel dat tegen een
slagroomtaart kon worden opgehaald. Tineke
mobiliseerde familie (oud leerlingen van
locatie KB) en gezamenlijk demonteerden zij
het toestel. In schuren van de familieleden
werd het speeltoestel helemaal opgeknapt,
geschilderd en van nieuwe onderdelen
voorzien. In de kerstvakantie is het
speeltoestel stevig verankerd in de grond en
verder gemonteerd. Op woensdag 2 februari
werd het speeltoestel gekeurd. Een dikke 10.
Alles perfect gedaan! Vandaag was de
“opening”. Symbolisch werd een lint
doorgeknipt en de makers mochten als
eerste van de glijbaan. Familie Onos:
namens alle leerlingen en leerkrachten heel
veel dank!!!!

Afscheid leidster peutergroep De Jonge
Ontdekker
Juf Rebecca Vos, al jaren het bekende gezicht
van de peutergroep in de Zaagtandjes, heeft
zoals al eerder vermeld een nieuwe uitdaging
gevonden. Vandaag nam ze afscheid van de
peuters van de groep De Jonge Ontdekker. Ook
de kleuters uit de onderbouwgroepen kwamen
afscheid nemen, want Rebecca kwam elke week
een middag meedraaien in één van de groepen.
Ondertussen was zij ook een bekend gezicht
voor onze kleuters geworden. De groep van
Jolijn had een prachtige ketting geregen,
verwijzend naar de nieuwe werkplek van
Rebecca (een juwelier) en de groep van Anneke
en Sara had een pot met noten en hier een
briefje bij: we hebben van je genoten. Al met al
een goed afscheid.
Afgelopen week heeft Jasmijn Blokker, de nieuwe
peuterleidster al meegedraaid.

Oproep pleinwachtouders
Om de tweede pauze zo veilig mogelijk te laten
verlopen voor alle leerlingen, is er tijdens deze
pauze een pedagogisch medewerker op het plein
aanwezig, aangevuld met pleinwachtouders. De
pleinwacht is van 12.00-13.00 uur, u kunt
hiervoor een kleine vergoeding ontvangen.
Wij zijn dringend op zoek naar pleinwachtouders
voor:
locatie J.Messchaertstraat, één ouder voor de
maandag.
locatie Gravenstraat op, 2 ouders voor de
dinsdag en 1 ouder voor de donderdag.
Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u zich
aanmelden via m.overboom@talenthoorn.nl
Voorjaarsvakantie en studiedagen
ma 21 februari t/m di 1 maart

Volgende week is het voorjaarsvakantie. Dit
is van maandag 21 t/m vrijdag 25 februari.
Aansluitend hebben wij twee studiedagen en
zijn alle leerlingen vrij, dit is op maandag 28
februari en dinsdag 1 maart.
Wij wensen u een fijne vakantie en zien de
leerlingen graag weer terug op woensdag
2 maart.

