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Kalender volgende week: 

Ma 29 maart:    
Di  30 maart:  
Wo  31 maart:    theoretisch verkeersexamen groep 7 
Do 1 april :  Witte Donderdag 
Vr 2 april:   Goede Vrijdag 
     
 
Bekijk de jaarkalender op de website 
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van leerkrachten. 

Even bijpraten 

De lente is begonnen. Langzamerhand kruipen de temperaturen omhoog en kunnen we steeds meer naar buiten 
zonder dat we nat worden. Komend weekend gaat de klok een uur vooruit, in de nacht van zaterdag op zondag. 
Dat betekent een uurtje minder slaap, maar ook langer licht ’s avonds. Nu ook de avondklok een uurtje verschoven 
is ziet het er al een klein beetje positiever uit. Natuurlijk waren er verder geen versoepelingen, maar dat kwam niet 
echt onverwacht met het stijgend aantal besmettingen.  

Deze week (en die is nog niet helemaal om wanneer ik dit schrijf) was het gelukkig rustig op quarantainegebied op 
school. Er hoefde geen groep naar huis en we hopen natuurlijk dat dat zo blijft. Het betekent nog even volhouden, 
verstandige keuzes maken en nog even uitstellen van dingen die we graag met onze dierbaren en vrienden zouden 
willen ondernemen.  

Opnieuw is er babynieuws te melden. We hebben dit jaar 2 mannelijke stagiaires, meer Patrick in groep 8O en 
meneer Mark in groep 3H. Beide mannen zijn in dezelfde week papa geworden. Beiden van een zoontje. Mark 
werd voor het eerst papa van zoon Ties, Patrick al voor de derde keer; na 2 dochters nu van zoon Conor. We 
wensen beide papa’s van harte proficiat en natuurlijk heel veel geluk (en ook een beetje nachtrust). 

Verder is er niet zoveel te melden deze week, dus ik wens iedereen een fijn weekend. 

 

 

Hartelijke groeten,                                                                                                                                                                    
Anouk van Lierop 

 

 

 

 

                                                                                                

https://kommijn.kerobei.nl/ouders/kalender-2017-2018/
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