
   
 

   
 

  9l 

 

                                            

 

 
 
 

 

 
Corona-update 
Allereerst fijn dat de kinderen weer op school zijn! Deze week zijn we eindelijk weer gestart met de 
‘normale’ lessen. Niet alles zal op de vaste werkwijze kunnen door de nodige aanpassingen die we 
hebben moeten doorvoeren. 
 

IJsstokjes speurtocht 
Door corona mag er helaas nog niet gegymd worden in de 
gymzaal. Een uur buiten gymmen is met deze temperaturen 
natuurlijk ook niet erg fijn. Om de kinderen toch in beweging te 
brengen hebben juf Mirjam en meester Danny een leuke opdracht 
bedacht. Alle groepen hebben een ijsstokjesspeurtocht gehouden! 
De leerlingen moesten alle rode lintjes volgen door de wijk. Bij elk 
lintje hing een ijsstokje met bovenaan een nummer en daaronder 
verschillende letters. Als de leerlingen alle stokjes hadden 
gevonden en in de goede volgorde hadden gelegd, konden ze 
lezen wat ze vrijdag gaan doen… 
Namelijk ‘schaatsen op de vijver aan de Olingermeeden’.  

 
SCHAATSNIEUWS: 
Vrijdagmorgen a.s. gaan de groepen 3 t/m 8 op de vijver aan de Olingermeeden schaatsen o.l.v. 
meester Danny, juf Mirjam & een aantal studenten van de opleiding Sport & Bewegen. 
Wat moet je allemaal meenemen: 
Schaatsen 
Handschoenen 
Warme kleding 

  
We gaan per groep schaatsen, de tijden vinden jullie onderstaand. We realiseren ons ook dat er 
misschien een aantal kinderen nog niet kunnen schaatsen. We willen hen graag de eerste 
schaatsslagen op het ijs aanleren. 
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Mocht uw zoon of dochter niet in het bezit zijn van schaatsen dan is voor hen een leuk alternatief 
programma bedacht. 
  
De tijden: 
8.30 – 8.50 uur groep 3 
8.50 – 9.10  uur groep 4 
9.10 – 9.30 uur groep 3/ 4 
9.30 – 9.50 uur groep 5 
9.50 – 10.10 uur groep 6 
PAUZE 
10.30 – 10.50 uur groep 5/ 6 
10.50 – 11.10 uur groep 7 
11.10 – 11.30 uur groep 7/8 
11.30 – 11.50 uur groep 8 
  
Groeten meester Danny & juf Mirjam 

  
Ouderbijdrage 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar. 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar 
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage naam kind en groep. 
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00. 
 


