25-03-2021

Beste ouders/verzorgers,

Bibliotheek Rotterdam
Ben jij op zoek naar een passend boek voor jouw (klein-)kind of leerling? Vraag het bij de
bieb. Hoe werkt het?
Facebookgroep: ‘Vraag het de bieb - voor kids’!
 Plaats een bericht met de leeftijd, voorkeur en hobby’s van het kind
 Op maandag- & woensdagmiddag zitten boekzoekers Ida en Cynthia klaar om de
vraag uitgebreid te beantwoorden
De Schoolapp
De schoolapp werkt niet naar behoren! We zijn op zoek naar een goede oplossing hiervoor. Op
dit moment kunt u ons via schoolmail, het contactformulier op de website en via Whatsapp
bereiken. Onze excuses voor het ongemak.
Gebruik in /uitgangen van de school
Wij hebben gemerkt dat het in de gangen van de school niet voldoende (covid)veiligheid
oplevert wanneer de groepen via de achterkant van de school naar binnen en naar buiten gaan.
De leerlingen van de groepen Rood, Oranje, Groen en Paars mogen dan ook weer
gebruikmaken van de hoofdingang. Groep Blauw mag door de achteringang waar ze nu ook
binnenkomen.
Themaweek
Afgelopen week is er in de groepen aan thema’s gewerkt. Er is gewerkt aan het thema Geld,
Het thema Kunst, thema van graan tot brood, thema tropisch regenwoud en thema het heelal.
Gymrooster
Groep Groen heeft voorlopig op vrijdagmiddag gym. Groep Rood heeft dan geen Gym meer.
Denkt u aan gymkleding?
Extra activiteiten
Door het Corona virus is de werkweek niet doorgegaan. Ook is het twijfelachtig of we dit
schooljaar nog een reisje kunnen maken. Daarom zijn er aanstaande woensdag en donderdag

Geen gewone lessen, maar een soort werkweek activeiten in de buurt van school. Wat gaan
we wel doen:
Woensdag: Zoektocht op het plein door alle groepen.
Speurtocht in de wijk in groepjes met begeleiding
Knutselopdrachten in de eigen groep.
Zelf meenemen: pauze-eten
De school start gewoon om 8.30u en eindigt om 12.00 (om 12.30u start Ravottuh
voor de liefhebbers).
Donderdag: Paasontbijt (uw kind hoeft dus niet thuis te ontbijten)
Groepsactiviteiten buiten de school op een grasveld in de wijk,
De leerlingen gaan in groepjes langs activiteiten, waarbij geknutseld,
Recepten gemaakt en gesport wordt.
Let Op : De kinderboerderij heeft ons gevraagd om hokken te timmeren voor een aantal dieren.
Onze hulp is gevraagd omdat wij deze buitendag, en zij door Corona personeelstekort hebben.
Gevraagd wordt om zelf kwasten mee te nemen om de hokken te verven omdat
dat het enige is wat zij niet kunnen leveren. Het hoeven zeker geen nieuwe
kwasten te zijn, want er wordt herbruikbaar materiaal gebruikt. Wilt u ons daarbij
helpen????
De school start om 8.30u en gaat om 15.00u uit.
Voor het pauzehapje wordt gezorgd. Wilt u wel een lunch meegeven?
Agenda
woensdag 31 maart
donderdag 01 april
vrijdag
02 april
maandag 05 april
dinsdag 06 april

activiteiten dag tot 12.00u
lentefeest en activiteiten dag tot 15.00u
Goede Vrijdag, school gesloten voor de leerlingen
2e Paasdag, school gesloten voor de leerlingen
studiedag, school gesloten voor de leerlingen

Met vriendelijke groet,
Een heel mooi en gezellig weekend
Team SBO Hoogvliet

