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Agenda
Vrijdag 10 april (Goede vrijdag)
en maandag 13 april (Paasmaandag)
Donderdag 23 april
Woensdag 22 april

Kinderen vrij
Verschijnt nieuwsbrief nr.17
Ophalen planten van de plantenactie??

Van zeker weten en onzekerheid
In deze bijzondere tijd zijn een aantal dingen duidelijk. Onze scholen blijven in ieder geval
gesloten tot 11 mei. We moeten minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar. Wie koorts heeft
of verkouden is, blijft thuis. Zo zijn er nog meer zaken waar een duidelijk antwoord op is. Maar
er zijn ook veel vragen. Als de scholen misschien(!) weer open gaan na de meivakantie, hoe
gaat dat er dan uitzien? Welke maatregelen moeten we dan nemen om risico's voor de
gezondheid van ons allemaal te waarborgen? Hoe doe je dat dan met jonge kinderen? Waar
gaan we ons in de klassen dan op richten? Wat is dan belangrijk voor de kinderen? De
leerlingen van groep 8 hebben hun eigen vragen. Gaan de schoolkampen wel door? En hoe zit
het met de musical? Kan het afscheid doorgaan zoals ze op beide scholen gewend waren? Op
dit moment kunnen we alleen maar afwachten en geduld hebben. Voor een aantal gezinnen
blijft het thuiswerken met de kinderen ook lastig. Er komt veel op de schouders
ouders/verzorgers neer. We hebben als team veel respect voor jullie allemaal! Er is gelukkig ook
openheid om zorgen te delen en samen te zoeken naar oplossingen. En dat is belangrijk, dat
weet ik dan wel weer zeker! We hopen dat jullie de moed erin weten te houden, en samen met
jullie kinderen een goed Paasweekend tegemoet gaan.
Hartelijke groet, namens het hele team van SWS Spijk i.o., Martha van Dijk
PS: Voor dinsdag 14 april stond een margedag gepland voor de leerlingen. Deze dag was
bedoeld om met het team een studiedag te houden. Deze margedag vervalt. We gaan deze
dinsdag 'gewoon' aan de slag met het geven van thuisonderwijs.

En vergeet vooral niet
om te blijven lachen!

De nieuwbouw
De bouw gaat gelukkig nog volop door. Het metselwerk vordert. Er wordt nog steeds aan het
dak gewerkt. Met de 1,5 meter-afstand-regel kunnen de bouwvakkers gelukkig goed uit de
voeten in zo'n groot gebouw! De levering van bouwmaterialen loopt ook nog naar wens. In de
laatste bouwvergadering is uitgesproken dat de oplevering nog steeds medio oktober verwacht
wordt. We hopen dat deze planning gehaald kan worden. Deze keer zijn er geen foto's omdat
wij ook meer thuiswerken en dus minder op de bouwplaats komen. In de volgende nieuwsbrief
hopen we wel weer foto's te kunnen plaatsen zien van de vorderingen.

Inzameling oud papier
Omdat er nog veel onzekerheden door de Coronacrisis zijn, is onderstaande planning
onder voorbehoud. De inzameling van komende zaterdag gaat dus wel door. Het oud
papier wordt opgehaald door medewerkers van Virol.
De morgen dat u ingepland staat bent u vanaf 08:45 uur van harte welkom bij Autobedrijf Ter
Veer in Spijk, waar u na een kop koffie een vaste route door het dorp maakt en het oud papier
dat bij de weg staat ophaalt. Een veiligheidsvestje wordt verstrekt door de chauffeur van de
vrachtwagen.
Mocht u niet kunnen op de zaterdagmorgen dat u ingepland staat, vragen wij u zelf te ruilen met
een van de andere ouders die op de lijst van dit schooljaar staat en dit door te geven aan de
oud papier-coördinator Ronnie Buitenwerf
Voor schooljaar 2019/2020 ziet de lijst er als volgt uit voor de komende maanden:
11 April

Wordt het papier door medewerkers van Virol opgehaald

9 Mei

Fam. Boven ??
Fam. Hadzovic ??

13 Juni

Fam. Meijer
Fam. Robot

Fusieactiviteiten
Hoewel we geen bijeenkomsten, een studiedag of andere
vergaderingen hebben, waarin we bij elkaar aan tafel zitten,
lopen de voorbereidingen voor de fusie van de nieuwe school
wel door. De werkgroep voor de visie hoopt op korte termijn
hun opbrengsten te kunnen presenteren in het team. De
werkgroep voor identiteit heeft inmiddels een concept voor de
visie op papier staan. Er was een ouderavond gepland om de
uitkomsten aan u te presenteren. Dit zal niet door kunnen
gaan. Er wordt nu nagedacht over een alternatief om het met u als ouders/verzorgers te
kunnen delen. Ook willen we een aantal andere zaken met u willen delen, zoals huisvesting na
de zomervakantie. Binnenkort hoort u er meer van. Hoe we dat met u delen wordt nog over
nagedacht.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u m.vandijk@noordkwartier.nl toe aan uw adresboek.

