
Pinksteren

Maandag 24 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren. We wensen u allen een fijn, lang weekend!

Coronamaatregelen

Afgelopen week is stap 2 gezet in de versoepelingen rond de coronamaatregelen. De groepen 1 zullen

komende week weer de gebruikelijke eindtijd van 14.00 uur hanteren. Daarnaast zijn er weer meer

mogelijkheden voor activiteiten rond school. We zullen ons daarom voorbereiden op een

activiteitenweek in de laatste week van het schooljaar.

Om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen, verzoeken wij u:

- Om uw kind nog zelfstandig naar school te laten gaan waar mogelijk.

- Wanneer kinderen opgehaald worden, dit door één volwassene te laten doen.

- Bij het brengen en halen van uw kind z.s.m. weer naar huis te gaan, zodat er voldoende ruimte

is om 1,5 meter afstand te bewaren.

Kinderopvang Berend Botje zoekt gastouders!

Een aantal ouders van onze school zoekt momenteel een fijne gastouder

voor hun kinderen. Ken jij iemand of ben jij iemand die het leuk vindt om

de zorg voor het eigen gezin te combineren met de opvang van kinderen

thuis? Meld je dan aan via www.berendbotje.nl.

Over gastouderopvang bij Kinderopvang Berend Botje

Bij Kinderopvang Berend Botje werken meer dan 250 gastouders verspreid over een groot deel van

Noord-Holland. Als gastouder kun je zelf bepalen welke dagen en tijden je wilt werken. Je bent namelijk

niet in dienst van het gastouderbureau, maar je ontvangt een opvangvergoeding per uur per kind. Het

voordeel van gastouderopvang via Berend Botje is dat zij je helpen met je opleiding en dat je wordt

gekoppeld aan een bemiddelingsmedewerker, die jou met raad en daad bijstaat. Daarnaast doen zij

nog veel meer voor je! Nieuwsgierig? Bel voor meer informatie naar 088-233 70 55 of kijk op

berendbotje.nl/gastouder.

http://www.berendbotje.nl
https://www.berendbotje.nl/gastouder


Behangrollen gezocht

Voor het decor van de musical van groep 8 zijn wij op zoek naar een aantal rollen behang. Heeft u

behang over waar u niets meer mee doet? Groep 8 is er erg blij mee. U kunt dit aangeven bij Astrid

Arendsen, Marein Zwaan of Inge Heijerman.

Training over moeilijk lerende kinderen

Binnenkort start een training start voor ouders/verzorgers die een kind hebben die moeilijk lerend is.

Het is een pyscho-educatie training waarbij u uitleg krijgt over moeilijk lerende kinderen. Het zijn drie

digitale bijeenkomsten; 21 juni, 28 juni en 5 juli van 16.00u – 17.15. Bij interesse kunt u zich aanmelden

via trainingenIHK@hollandskroon.nl.

Bekijk de flyer in de bijlage voor meer informatie.

Activiteit CVW

Daar de meeste sportactiviteiten alleen nog bestaan uit trainen met het eigen team, organiseren wij bij

CVWieringermeer een Vrienden- en vriendinnendag.

Alle jeugd tot en met 12 jaar kan hier aan meedoen. Je hoeft geen lid te zijn van onze club.

Aanmelden kan bij CVWieringermeer of via

https://www.knvb.nl/vrienden-envriendinnendag/wieringermeer/1422

Meer informatie vindt u in de flyer.

mailto:trainingenIHK@hollandskroon.nl
https://www.knvb.nl/vrienden-envriendinnendag/wieringermeer/1422

