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Weer gestart

Wat zijn we blij dat we vanaf maandag 11 mei de
kinderen weer op school hebben. We realiseren
ons dat het ook voor ouders best heel spannend
is nu de kinderen weer deels naar school gaan.
We hebben een rustige start gehad. We hebben
gemerkt dat alle kinderen precies wisten waar ze
naartoe moesten en wat ze moesten doen.
Complimenten aan alle kinderen en ouders
hiervoor.
Het is natuurlijk wel even wennen voor de
kinderen. De tafeltjes staan in lange rijen, je
groep is niet compleet, de pauze in een apart
vak op het plein.
Maar alle kinderen (en leerkrachten) hebben
weer zin om naar school te gaan. Elkaar weer te
zien en te spreken.

Knikkeren
In de maand april was het de bedoeling dat alle Fiersscholen
uitgebreid stil zouden staan bij 75 jaar leven in vrijheid.
Door velen is er gewerkt om 75 jaar vrijheid niet ongemerkt voorbij te
laten gaan. Helaas konden de activiteiten geen doorgang vinden.
Vrijheid is kostbaar, fragiel en niet vanzelfsprekend. Juist in deze tijd
maken we aan den lijve mee hoe het is niet vrij te kunnen gaan en
staan waar en wanneer we willen.
Nu de scholen weer open gaan zijn op alle Fiersscholen in de meivakantie knikkerpotjes geplaatst met een
verwijzing naar 75 jaar vrijheid. Alle kinderen krijgen daarom deze week een zak knikkers om het oude
knikkerspel weer opnieuw te leren spelen, in vrijheid.
Knikkeren is één van de oudste spelen die er bestaan. Er bestaan dan ook honderden soorten spelletjes
met knikkers. Elke streek, misschien wel elk dorp en elke school heeft eigen spelregels en varianten. Het
klassieke knikkeren gebeurt meestal met een kuiltje, ook wel "knikkeren in het potje", genoemd.

Jarigen
In de komende weken zijn de volgende leerlingen jarig:
11 mei
16 mei
24 mei
9 juni

Vince uit groep
Brian uit groep
Johanna uit groep
Marissa uit groep

2
7
1
6
Allemaal van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!

Tot slot
Donderdag en vrijdag 21 en 22 mei zijn alle leerlingen vrij i.v.m. het Hemelvaartweekend. Een week later
maandag 1 juni zijn alle leerlingen ook vrij. Het is dan eerste Pinksterdag.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 9 juni.
Met vriendelijke groeten,
team Mijndert van der Thijnenschool.

