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AGENDA
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 18 maart 2021 – Algemene Ouderavond vervallen wordt verplaatst
Vrijdag 19 maart 2021 – Lentefeest
Vrijdag 26 maart – Palmpasenviering
Donderdag 01 april – Paasviering
Donderdag 01 april – 13.00 uur klas 1 – 6 Alle kinderen vrij, studiemiddag
Vrijdag 02 april – Goede vrijdag, alle kinderen vrij
Maandag 05 april – 2de Paasdag, alle kinderen vrij

Welkom
In Kleuterklas A verwelkomen we Cathelijne. We wensen je een leuke tijd bij ons op school.
Bericht van de directie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Ons schoolbericht wordt in een nieuw jasje gestoken. Het volgende schoolbericht zal op
onze website te lezen zijn en kan op die manier altijd teruggevonden worden.
Ons nieuwe schoolbericht geeft de mogelijkheid om foto’s te plaatsen en een mooie lay-out
te verzorgen. Wij willen als school een nieuwe naam voor het schoolbericht en vragen aan
jullie ouders en kinderen een leuke naam te bedenken. Vanaf maandag staat er een
brievenbus in de gang waar de kinderen hun idee in mogen stoppen. Samen met een paar
kinderen kies ik de naam die het best passend is voor ons schoolbericht. Doen jullie mee?
De brievenbus staat er tot en met 25 maart.
Met vriendelijke groet,
Esther Kasbergen
Schoolplein
Ons schoolplein is toe aan een opknapbeurt.
Afgelopen periode hebben we onderzocht of het mogelijk is een gemeentesubsidie aan te
vragen voor ons schoolplein. Chris Brouwer, onze MR ouder heeft deze mogelijkheid met
beide handen aangegrepen. De klassen zijn op dit moment met ideeën bezig om op het
schoolplein nog meer uitgedaagd te worden om te bewegen. Daarnaast wordt het klimaat,
duurzaamheid en meer vergroening meegenomen. De komende schoolberichten houden wij
u op de hoogte.
Pleinochtend en lentefeest
Vrijdag a.s. vieren we met elkaar het begin van de lente. We werken met de
onderbouwklassen op het schoolplein en in de moestuin. De moestuin wordt omgespit.
Verder wordt er gesnoeid, geveegd en opgeruimd. De kleuters vieren een eigen feest en de
lente fee gaat langs alle klassen.
In klas 1 wordt de lentefee gekozen. De lentefee gaat samen met haar helpers langs de
twee kleuterklassen en brengt daar een bosje narcissen en een zakje sterrenkerszaad.
De kinderen uit de kleuterklassen zingen een paar lenteliedjes als de lentefee door de kring
wandelt.
Daarna gaat de lentefee langs de hogere klassen en geeft haar bloemen en tuinkerszaad.

Algemene ouderavond verplaatst
Het is niet meer gelukt technisch de juiste voorbereidingen te treffen voor de digitale
algemene ouderavond a.s. donderdag 18 maart.
Daarom wordt de ouderavond verplaatst naar woensdag 26 mei 2021 aanvang 20.00 uur.

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
In de bijlagen de goedgekeurde notulen van de MR-directievergadering van 1 februari. Zo
krijgt u een inkijkje in het reilen en zeilen van de MR sinds 2020.
Afgelopen 8 maart had de MR wederom een MR-bijeenkomst. Daarin is besloten een online
ouderraadpleging uit te zetten voor een evaluatie van het thuiswerkonderwijs tijdens de
lockdownperiode. Zodra de notulen van deze vergadering zijn goedgekeurd, ontvangt u deze
weer. De volgende MR-bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 17 mei.
Voor vragen of ideeën kunt u ons mailen naar mr@vrijeschoolapeldoorn.nl.
Hartelijke groet,
Esther Bosmans
voorzitter
In de bijlage:
• MR 01-02-2021 notulen
Wij wensen jullie nog een fijne week toe!
Hartelijke groeten,
Team de Vijfster.

