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Donkerbroek

De laatste periode tot de zomervakantie is aangebroken. Stap voor stap kan en mag er
buiten de schoolmuren weer meer. Afgelopen week ontvingen wij een update van ons
COVID protocol. Helaas betekent het voor ons in de praktijk dat er weinig tot niks verandert.
We blijven doen wat we deden. Voor school is het dan ook zo dat er geen festiviteiten met
ouders etc. in zit. De groepen moeten nog steeds apart van elkaar blijven (eigen bubbel).
Met deze wetenschap gaan we het schooljaar ook afsluiten.
Personeel nieuws
Vanaf volgende week hebben we twee nieuwe gezichten op school. Marije Blauwbroek zal
Maaike gaan vervangen in groep 3 tot de zomervakantie. Maaike is nog wel werkzaam op
school maar mag vanwege COVID maatregelen en haar zwangerschap niet meer
lesgevende activiteiten uitvoeren. Juf Geralda zal op woensdag Harma als onderwijsassistent
Harma gaan ondersteunen in groep 1/2A. Ook dit is tot de zomervakantie.
Jantje Beton

De kinderen zijn stevig aan het verkopen. De actie loopt nog tot 2 juni. Maar de tikkie actie
loopt door tot in juli!
Tussenstand op 26 mei: 71 loten verkocht opbrengst € 399
Schoolfotograaf
Donderdag 3 juni komt de schoolfotograaf op school. Gezien de huidige periode is het zo
dat er een aantal zaken anders gaan dan “normaal”. Er worden alleen portret foto’s en
groepsfoto’s genomen. Geen broertjes/zusjes etc. dus dit jaar. De schoolfotograaf zal in het
gymlokaal plaatsnemen en volgens strenge COVID regels werken. De mooie kleren aan dus
komende donderdag!!

Peuterpret
Spelen = leren
Spelen, vriendjes maken en stapsgewijs ontwikkelen! Elk kind tussen de 2 en 4 jaar kan één
van de peuterspeelgroepen van Scala bezoeken. In Donkerbroek staat peuterspeelgroep
Peuterpret. Daar gaan we met peuters knutselen, verven, verhaaltjes lezen, naar buiten en
kunnen kinderen samen spelen. Ze maken vriendjes en spelenderwijs ontwikkelen zij zich. Wij
stimuleren hen en geven soms extra ondersteuning.
We werken met thema’s zoals welkom, mensen, eten en drinken, wonen, kleding, ziek en
gezond, lente, kunst, verkeer en zomerkriebels. Uw kind leert spelen en delen met de andere
peuters in de groep en went aan een dagritme. Een mooie opstap naar de basisschool!
Wilt u meer informatie of uw kind inschrijven? U kunt uw kind al aanmelden voor de
peuterspeelgroep als hij/zij 1 ½ jaar is. Uw peuter kan vanaf 2 jaar starten op de
Peuterspeelgroep.
Heeft u nog vragen, wilt u uw kind aanmelden of wilt u een rondleiding, dan kunt u contact
opnemen met de pedagogisch medewerkers van Peuterpret via 06-52005547.
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Ook kunt u alvast kijken op de website van
Scala: Peuterpret – Scala Welzijn (scala-welzijn.nl).
Hier kunt u onder andere een aanmeldingsformulier vinden en lezen wat de ouderbijdrage is.
Ieder kind mag zich ontwikkelen en dat kan bij peuterspeelgroep Peuterpret!

Planning komende periode
Week 22:

Interne audit hele week en schoolfotograaf op 3 juni.

Week 23:

Toetsweken CIto

Week 24:

Toetsweken Cito

Week 26:

Oudergesprekken groep 1 t/m 7. Uitnodiging volgt via Parro
Afscheid groep 8 op 1 juli

Week 27:

Laatste schoolweek, 6 juli laatste schooldag, vakantie vanaf 7 juli.

Heeft u nog vragen, stel ze dan bij voorkeur via directie.detwirrewyn@comprix.nl
Het schoolteam van de Twirrewyn.

