Agenda
Woensdag 30 maart
Studiedag
Kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij

Graag delen wij met jullie het fijne nieuws dat we, na een oproep in de Info, nu in de
gang van groep 3 & 4 een prachtige aanwinst hebben.
In de voorjaarsvakantie was het dan zo ver: een grote wens van de Willemspark werd
werkelijkheid. Evert Westerhuis (de vader van Annemijn uit groep 3) en zijn
timmervriend Jørn Pedersen zijn samen hard aan het werk geweest om voor ons een een
'thematische speelhuis' te bouwen. Het is bijna klaar voor gebruik en wat kijken de
kinderen hier naar uit. Inmiddels is naast het huis een ware bloemenwinkel in bedrijf
genomen, helemaal passend bij het IPC-thema 'Bloemen en Insecten'. We zijn hier
ontzettend blij mee en onze dank is dan ook groot.

De ‘spelend leren leren’-momenten zorgen er voor dat de overgang van de vrijere speelen leeromgeving van de kleuters naar de meer ‘schoolse omgeving’ in groep 3 minder
abrupt is. Maar ook onze groep 4 maakt er graag gebruik van. Want wat is er nou leuker
dan samen op avontuur gaan met je klasgenootjes op school?

Corona
De regering heeft de meeste maatregelen losgelaten met betrekking tot corona. Ouders zijn
weer meer en meer welkom in onze school. Dit betekent dat de kinderen en ook ouders
inmiddels geen mondkapje meer op hoeven in ons gebouw. We respecteren uiteraard de
wens van collega’s, kinderen en ouders die in sommige situaties er juist wel voor kiezen om
nog een mondkapje te dragen.
De tien-minuten-gesprekken vinden dan ook zoveel mogelijk fysiek op school plaats en we
merken dat we het fijn vinden dat we elkaar weer persoonlijk kunnen spreken.
Wel vragen wij jullie om nog steeds zorgvuldig te zijn bij klachten. We zien op dit moment
dat veel leerkrachten helaas voor een tweede maal positief testen. Graag blijven testen bij
twijfel. Ook de zelftesten voor de kinderen zijn afgelopen maandag weer mee naar huis
gegeven.

Ook al verdwijnt corona naar de achtergrond in het nieuws, het zorgt op school nog steeds
voor de nodige uitdagingen.
Recente ontwikkelingen in de wereld
De HSV Willemsparkschool is een school met kinderen met zowel een Nederlandse als een
internationale achtergrond; hier zijn we trots op want we zien dit als een verrijking van onze
mooie school. Als school vinden wij het belangrijk om een veilige plek te bieden aan alle
kinderen. De groepsleerkrachten besteden daar ook in de groepen aandacht aan. Als de
situatie tussen Rusland en Oekraïne impact heeft op jullie kind, kunnen zij daarvoor bij de
leerkracht terecht.
Daarnaast zijn we benaderd door enthousiaste ouders en leerlingen die zich graag willen
inzetten om een inzamelingsactie op te zetten voor mensen in nood in deze conflictsituatie.
We zullen hier binnenkort op terugkomen.
Verkeersexamen in groep 7
Het schooljaar is alweer halverwege. Wat gaat dat snel! Op 28, 29 en 30 maart is het zover:
het VVN theoretisch Verkeersexamen. In de weken daarna stappen ook veel kinderen in
Nederland op de fiets voor het praktijkexamen.
Zin om te oefenen?

We vinden het uiteraard belangrijk dat al onze leerlingen veilig op school kunnen komen.
Wij vragen jullie om jullie kinderen zoveel mogelijk op de fiets en lopend naar school te
laten gaan en te brengen. Graag er op toezien dat er op het schoolplein met de fiets aan de
hand gelopen wordt. Regelmatig zien we ook op hoge snelheid stepjes over het schoolplein
vliegen. Nu het weer drukker aan het worden is op het schoolplein, vragen we jullie om
kinderen te laten afstappen bij de ingang aan de Frederikstraat.
Enige tijd geleden hebben we een oproep gedaan om ouders met interesse voor de
verkeerssituatie bij school te kunnen laten samenkomen. We hopen hier op korte termijn
mee aan de slag te kunnen, samen met jullie.
Fietsenstalling - Wisten jullie dat?
Leerlingen van groep 1-5: fietsen en steps parkeren aan de achterzijde van de school (de
fietsenstalling bij de beschilderde muur).

Leerlingen van groep 6-8: mogen hun fietsen parkeren aan de voorzijde van de school.
Graag wel een doorgang vrijhouden naar achteren toe.
Studiedag
Op woensdag 30 maart zijn de leerlingen van de groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. een studiedag in de
onderbouw. Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 zal het een gewone schooldag zijn.

