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Senn Hermans geboren
Op dinsdag 26 januari is collega Loes Hermans– Maas (gr. 3/4 Kruiskensweg) bevallen van zoon Senn. Na wat opstartproblemen mag Senn morgen in gezonde
staat mee met zijn ouders naar huis in Someren. We feliciteren Loes en Bart van
harte en wensen Senn alle goeds voor de toekomst.
(voorlopig) Laatste week lockdown
Zoals bekend gaan de basisscholen a.s. maandag weer open. Hier kijken we al
weken naar uit, weliswaar met enige reserves, gezien de veiligheid. Ongetwijfeld
wordt in de loop van deze week nog een aantal losse eindjes aan elkaar geknoopt. Er staan immers nog vragen open over het gebruik van mondkapjes,
quarantaine, 1,5 m. (bovenbouw), werken in cohorten enz. Zodra daar meer
duidelijkheid over is, leest u erover.
Wij als team vinden het in elk geval fantastisch de kinderen volgende week weer
in levende lijve op school te zien. Die week zal naast taal en rekenen volop geïnvesteerd worden in (hernieuwde) groepsvorming.
De mogelijkheden tot het organiseren van carnavalsactiviteiten moeten nog verkend worden. De (meeste) gebruikelijke activiteiten gaan niet door. Of en hoe
volgende week nog aandacht wordt besteed aan carnaval hangt af van mogelijkheden en prioritering. Als er meer bekend is, leest u daarover.
Schoolapp binnenkort in gebruik
Enige tijd geleden heeft u al kunnen lezen over het implementeren van onze eigen schoolapp.
De app is inmiddels gereed is voor ingebruikname. Deze app zal een groot deel
van de communicatie overnemen van de huidige communicatiemiddelen zoals
mail en Whatsapp.
Om de overgang niet in een keer te groot te laten zijn, zullen we de app gefaseerd gaan gebruiken. De eerste stap is natuurlijk het downloaden van de app en
het koppelen van u als ouder aan uw kind(eren). Hoe dat gaat, leest u in de bijlagen van deze Nieuwsbrief.
Vanaf de eerste week na de carnavalsvakantie zal de schoolapp de Whatsapp
voor groepsnieuws gaan vervangen. Nieuws dat specifiek voor een bepaalde
groep bedoeld is, zal vanaf dan dus alleen nog via de schoolapp worden gedeeld.
Daarnaast zullen ook de Nieuwsbrief en Groep uit de Groep vanaf de volgende
uitgave in de app verschijnen. Tot 1 april hanteren we beide kanalen.

Vorm van open ochtenden nog onzeker
Op 3 en 5 maart zijn de open ochtenden gepland. Daaraan voorafgaand ontvangen ouders/ verzorgers van kinderen die tussen 01-05-2021 en 01-10-2022,
4 jaar worden een uitnodiging via de gemeente. Dat betekent niet dat de betreffende kinderen pas na de open ochtenden kunnen worden aangemeld. Dat
kan al vanaf de derde verjaardag.

Agenda
08-02: heropening school
15-02 t/m 19-02: Voorjaarsvakantie
22-02 & 23-02: Studiedagen
vervallen, kinderen naar
school
26-02: Rapport 1
01-03: Nieuwsbrief 7
02-03: Kunstmenu gr. 7-8K
03-03 & 05-03: Open ochtenden
08-03 t/m 10-03: Kunstmenu
gr. 1-4Z
09-03: Kunstmenu gr. 7-8Z
08-03 t/m 12-03: Rapportgesprekken
15-03: MR-vergadering
17-03: Prodas studiedag; kinderen zijn vrij
31-03: Theoretisch verkeersexamen

Hoe onze open ochtenden eruit gaan zien is nog niet helemaal duidelijk aangezien het in– en uitlopen van scholen vanwege Corona nu (nog) niet mogelijk is. Afhankelijk van de situatie begin maart, kiezen we een passende vorm.
Kent u mensen in uw omgeving met een aan te melden kind, laat ze gerust
contact opnemen met school; ze zijn, ook buiten de open ochtenden, van harte welkom.

Woensdagmiddagactiviteit LeefAsten/Sportstuif
Op woensdagmiddag 3 februari en 24 februari wordt bij Sportstuif Asten
(Sportpark van NWC Asten) een woensdagmiddagactiviteit georganiseerd.
Iedere keer is er een andere activiteit die je gratis mee kan doen onder leiding van de Buurtsportcoaches van Leef! Asten.
Er staat weer een aantal leuke activiteiten op het programma:
- 3 februari: Levend Stratego + Lasergamen
- 24 februari: Archery Tag
Komen jullie ook mee sporten?
Geef je dan snel op via:
https://leefasten.nl/LeefModule/Details/18324
COVID-19:
Let op! Deze activiteiten zijn onder voorbehoud.
We houden rekening met de verscherpte coronamaatregelen. Deze activiteiten vinden zoveel als mogelijk in de buitenlucht plaats. Daarnaast werken we
met inschrijvingen om grote groepen te voorkomen.
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Stukje vanuit de BSO Bonifatius Norlandia

Hallo iedereen.
Er is mij gevraagd om een stukje te schijven over de BuitenSchoolse Opvang
van Norlandia locatie kruiskensweg (LALOBO)
Dat doe ik met liefde en plezier, ook iedereen kennis te laten maken met de
BSO.
Zo af en toe komt er een workshop voorbij van tie dye tot graffiti spuiten,
zeep maken en laser game, en bootcamp buiten.
Maar buiten de workshops probeer ik leeftijd gerichte activiteiten aan te bieden.
Uit elkaar …( computer, printers, radio’s) uit elkaar te slopen.
Scrunshies maken ( haar foezels)
En samen spelletjes spelen.
En natuurlijk komt slijm maken ook aan bod.
Op zijn tijd een gezellig gesprekje met elkaar, tot diepgaande gesprekken.
Al met al een scala aan leuke dingen die aansluiten bij de leeftijden die wij
hier opvangen.
Het is zeker de mogelijkheid om ook jongeren kinderen te komen brengen
daar richten wij ons dan weer op in ons peuteropvang lokaal.
Vond het leuk om eens een stukje te mogen schrijven, kan nog wel hele verhalen typen.
Maar dat laat ik de volgende keer aan een van onze kinderen zelf over.

