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Beste ouders / verzorgers, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor

Koningsdag

De koning is jarig. Voor een aantal tradities (de aubade, het dorp vol kleedjes met speelgoedverkopende
kinderen) moeten we nog even wachten tot volgend jaar. Maar dat de school op Koningsdag dicht is….
Dat gaat door! Overigens is maandag 26 april wél een gewone schooldag.

Tijden

Sinds maandag 19 april is de buitenschoolse opvang weer open voor alle kinderen. Helaas kan de BSO
niet direct om 14.15 uur voor opvang zorgen, maar pas om 15.15 uur.
Zoals al genoemd in de mail van directeur Sandra Hunnego, willen we in deze tijd voorlopig de
maatregelen blijven hanteren die het risico op besmetting met het Corona-virus verminderen. Dat
betekent dat we – volgens protocol – de groepen zo veel mogelijk gescheiden houden en het aantal
externen in de school zo veel mogelijk willen beperken.
Deze maatregelen zijn lastig, maar hebben ons ook iets opgeleverd. Op locatie Goudmos hoefde
bijvoorbeeld nog niet één groep in quarantaine.
Tot de meivakantie verzorgt de school de opvang van 14.15 uur tot 15.15 uur, met behulp van vrijwilligers
die buiten spelen met de kinderen. Dank daarvoor!
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe we na de meivakantie verder gaan met de opvang. Gaan we weer
terug naar de oude schooltijden? U hoort het zo snel mogelijk; uiterlijk in het volgende weekblad.

Andere….?
Er kómt ooit een tijd dat alle volwassenen weer welkom zijn in school en alle klassen weer gemixt kunnen
worden. Een tijd dus dat de TSO weer actief kan worden in de middagpauze. Een tijd dus dat we weer
over kunnen gaan naar onze ‘gewone’ schooltijden.
Intussen denken we wel na over die schooltijden. Zijn we nog steeds tevreden met die schooltijden of
bevalt het continurooster zo goed dat dat maar het ‘nieuwe normaal’ moet worden?
Beide mogelijkheden hebben zo hun ‘voors’ en ‘tegens’. Dat zijn er nogal wat en daar buigt de
medezeggenschapsraad zich momenteel over. Dat moet zorgvuldig gebeuren en dat heeft tijd nodig.
Teruggaan naar de oude schooltijden doen we zodra dat kan; mochten we besluiten tot een
‘schooltijdenwissel’ dan zal dat echt iets zijn voor de toekomst.

Gefeliciteerd!
In deze week feliciteren we op 24 april Layla (gr.7a), Meryem (gr.1/2c), Izzy (gr.4b), Joey (gr.1/2b) en Ivan
(gr.4b); op 25 april Jones (gr.3b) en juf Roos; op 26 april Kyan (gr.8c) en Vayannah (gr.1/2c) en op 27 april
Dyanne (gr.6b) en Jorghinio (gr.4b)

We wensen iedereen een heel fijn weekend!
23 april 2021 – www.obspwa.nl
: obspwa

:obs Prins Willem Alexander

