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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,

Nieuw MR lid gezocht voor volgend
schooljaar

De eerste twee weken terug op school zitten
er bijna op. Wat was het fijn om iedereen
weer in de school te hebben! In deze
nieuwsbrief een bericht van de Spetters,
nieuws van de MR en een bericht over de
komende studiedagen.

Op 3 december 2020 heeft de MR weer
vergaderd. Deze keer is gesproken over de
conceptbegroting van de school, de aanvraag
voor het predicaat “ Excellente School” en
hebben we kort een Corona-update
gekregen. Gelukkig is het aantal
besmettingen op school erg laag”.

Bericht van de Spetters
De Spetters hebben als afsluiting van het
kunstproject een stadswandeling
gemaakt langs diverse galeries en musea
in de stad. Onderweg stond bakker
Michel voor zijn bakkerij Broodatelier
Amersfoort. Onze Liv wil later ook bakker
worden en vertelde dit aan hem. Omdat
Liv zich wil specialiseren in koekjes
besloot bakker Michel meteen één van
zijn specialiteiten te presenteren: grote
eierkoek. We hebben geproefd en
unaniem zijn we het erover eens dat dit
heerlijke koeken zijn.
Bakker Michel, dankjewel voor je
enthousiaste reactie en support.

Op 11 februari hebben we ook vergaderd.
Hierin stond de definitieve begroting, een
update over de Corona maatregelen en het
traject Excellente school. Dit traject is verzet
naar september 2021, in verband met de
coronamaatregelen.
Vanaf het volgende schooljaar komt er een
plekje vrij in de MR vanwege het vertrek van
een ouder. Daarom zijn we op zoek naar een
vervanger. Wil je een keer een vergadering
bijwonen om te kijken of het wat voor je is
dan kun je dit aan Naomi van Bladel of Lisette
Cornelisse laten weten. We horen graag van
je!
De volgende MR vergadering is op woensdag
31 maart.

Opvang tijdens komende studiedagen
Het komende schooljaar hebben wij nog 2
studiedagen staan:
• Woensdag 17 maart
• Dinsdag 15 juni
Op dit moment zijn wij met het bedrijf
Skillzunited in gesprek om tijdens deze
studiedagen opvang te gaan bieden voor
kinderen, wanneer u hier als ouder behoefte
aan heeft. De kosten voor deze dag zijn 20
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euro per dag. Deze moet u als ouder zelf
betalen. Wel willen we meedenken als u deze
kosten niet kunt maken. Stichting Leergeld
kan hierin namelijk ondersteunen. Het
voordeel is dat u geen langdurig contract aan
hoeft te gaan, zoals bij een reguliere BSO en
u zo op de dagen dat wij studiedagen hebben
onder de reguliere schooltijden opvang hebt.
Direct na de voorjaarsvakantie krijgt u
hierover meer informatie.

Aanbod ABC voorjaarsvakantie
In de wijk zijn in de voorjaarsvakantie weer
veel leuke activiteiten voor kinderen
georganiseerd. In de bijlage vindt u het
programma voor komende week.

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Di 16 februari

Salé (7 jaar) - groep Spetters

Wo 17 februari

Jordi (10 jaar) - groep Kanjers

Vr 19 februari

Yobed (12 jaar) - groep Toppers

Vr 26 februari

Joerie (11 jaar) - groep Sterren

Za 27 februari

Kian (12 jaar) - groep Uitsmijters

Ma 1 maart

Luuc (11 jaar) - groep Sterren
Juf Lisette (43 jaar)

Za 6 maart

Gabriëlla (8 jaar) - groep Bikkels

Belangrijke data
Maandag 21 februari
t/m vrijdag 25 februari – Voorjaarsvakantie
Woensdag 17 maart - Studiedag; Alle
kinderen vrij
Vrijdag 2 april – Goede vrijdag; alle kinderen
vrij
Maandag 5 april – 2e Paasdag; alle kinderen
vrij

