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Agenda
April
10. Goede vrijdag
13. 2de paasdag
20 april– 3 mei Meivakantie

Jarig in april
Juf Daniëlla
Juf Marijke
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Vanuit de directie
Beste Ouders,
In deze tijd is het goed om te zien dat er door iedereen goed wordt samen gewerkt om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Er worden dagelijks
een paar kinderen op de Toverlaars opgevangen, in samenwerking met de andere scholen van het Voortouw.

Mocht u opvang nodig hebben voor uw kind, dan kunt u dit bij mij melden via
detoverlaars@stichtingleersaam.nl. Dit geldt alleen voor ouders die werking in
de vitale sector. Mocht opvang toch niet nodig zijn, dan graag ook afmelden via
de mail of rechtstreeks bij de eigen leerkracht via Parro.
Door de leerkrachten wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat uw kind aan
het werk kan blijven. Dit vraagt ook inspanning thuis en daar zijn wij als Toverlaars heel blij mee!
Blijf gezond en hopelijk zien wij elkaar snel weer op de Toverlaars.
Groeten, Fenna van Wijk.

Schooltoernooien
Schoolvoetbaltoernooi Etten-Leur 2020:
Dit jaar zou het schoolvoetbal plaatsvinden op 28, 29 en 30 april 2020, helaas is dit afgelast voor dit jaar. Volgend jaar gaan wij kijken of wij weer mee
kunnen doen met een aantal teams.

Waterpolo toernooi Z&PC DIO:
Dit zou plaatsvinden op zaterdag 9 mei 2020. Hier is nog niets van bekend of
het doorgaat, aangezien het contactverbod tot 1 juni is gezet kan je ervan uitgaan dat ook dit niet doorgaat. Mochten hier veranderingen in plaatsvinden dan
houden we jullie op de hoogte.
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Namens de Oudervereniging
Hallo beste mensen,
Wat een ontzettend vreemde tijd is dit zeg! We moeten ons leven zoals we dat
gewend zijn enorm aanpassen en zo goed mogelijk omgaan met alle voorschriften die we krijgen. Totaal geen controle op wat er staat te gebeuren. Maar helaas….het is niet anders en we moeten er met elkaar het beste van maken.

Jammer genoeg zijn i.v.m. dit virus ook voor ons
als oudervereniging besluiten genomen: zowel het oversteekparcours voor
groep 1 en 2 op 18 maart, als het fietsparcours voor groep 2 t/m 6 op 3 april
gaan niet door. En zelfs de Koningsspelen van 17 april zijn afgelast... Vergeleken bij wat er allemaal gebeurt in de wereld is dit maar iets kleins, maar voor
de kids is het zonde.

Laten we in afwachting van al het nieuws dan maar positief vooruit kijken: het
is Lente! De kinderen gaan weer lekker buiten spelen en vitamientjes opdoen in
de zon. Bijna Pasen, dus we gaan weer heerlijk smullen van al die heerlijke
paaseitjes. Hoe dan ook: maak naast alle serieuze stof ook plezier & geniet
vooral ook van de kleine dingen!

Lieve groetjes vanuit de Oudervereniging
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Namens de vakleerkracht gym
Ondertussen krijg ik via parro te zien dat iedereen enorm zijn best doet om te
blijven leren, daarnaast zie ik af en toe foto’s van leerlingen die aan het sporten
zijn.
Een paar oud-klasgenoten van mij, die werken voor beweegteam onderwijs in
Tilburg, hebben een beweegalfabet gemaakt om kinderen aan het bewegen te
houden. Elke dag wordt er een filmpje gepost met een vraag. Om deze vraag te
beantwoorden moet het beweegalfabet gedaan worden.
Bij het beweegalfabet hebben ze een filmpje gemaakt wat alles inhoudt.
https://www.facebook.com/BeweegteamOnderwijs/videos/251220959242159/
Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, kijk op facebook naar Beweegteam
Onderwijs.
Elke dag wordt er een nieuwe vraag gepost. Het filmpje van jouw dans mag je
naar mij toe sturen.
m.van.oudenaarden@stichtingleersaam.nl

Hopelijk geeft dit nog wat houvast om te
blijven bewegen tijdens deze rare tijden.
Hopelijk zie ik jullie snel weer in de gymles.
Groetjes
Mitchell van Oudenaarden
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Namens de gemeente
Beste ouders,
Via diverse kanalen krijg ik het signaal dat het zo gewaardeerd wordt wanneer
kinderen iets maken (tekening, briefje, knutsel) voor de ouderen van EttenLeur.
Zonder jullie extra te willen belasten, vraag ik jullie om de kinderen om tekeningen en gedichtjes e.d. te maken en zelf bij mensen in de brievenbus doen,
bij hun in de buurt. Om te laten zien dat niemand alleen is in deze tijd.
- Avoord bv heeft een adres waar dit naar toe kan: Avoord (t.a.v. afdeling communicatie & marketing) – Antwoordnummer 10009, 4870 VB Etten-Leur
(postzegel niet nodig)
- Jeugdburgemeester Danu heeft een filmpje opgenomen waarin hij het verzoek
doet aan alle kinderen in Etten – Leur om bij het spelen afstand te houden en
post te bezorgen bij je (overgroot) opa/oma, delen van dit filmpje is fijn!
https://www.facebook.com/162471763847764/posts/2832804420147805/?
vh=e&d=n
Hartelijke groet,
Ilse Jaspers | Manager brede scholen
Gemeente | Etten-Leur
Afdeling | Samenleving
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