
 

 

 

 

Wist u dat:  

…  we terugkijken op een zeer geslaagde carnavalsweek  
…. alle kinderen, maar prins Loek en Jip én prinses Anna en Suus in het bijzonder, erg genoten hebben!  
…. we iedereen een geweldige carnaval en een heel fijne voorjaarsvakantie wensen  
…..we na de vakantie weer ‘normaal’ naar school kunnen met z’n allen en dat we dan ook weer  
     beginnen met het ‘luizen pluizen’.  
         

Jarig         
Deze maand (09-03) zijn zowel onze directrice Marcella als juffrouw Christianne jarig. Ook 
juffrouw Sandra is deze maand jarig (26-03). Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag 
gewenst alle drie. 
 
 

Oudergesprekken 

Na de vakantie -op donderdag 10 en dinsdag 15 maart- vinden de oudergesprekken voor groep 1 t/m 
7 plaats. De gesprekken worden gehouden op school, in het bijzijn van ouders, de leerkracht én uw 
kind. Mocht het gesprek niet plaats kunnen vinden op school, is het mogelijk dit  via teams te voeren. 
Fijn als u dit tijdig aan de groepsleerkracht door wilt geven. Om tijdens het gesprek écht de aandacht 
aan uw kind te kunnen geven, verzoeken wij u geen andere kinderen uit het gezin mee te nemen 
naar het gesprek. Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 

 

Corona 

In de laatste persconferentie zijn er door de minister een aantal versoepelingen aangekondigd. Vanaf 
vrijdag 25 februari geldt voor ons als school het volgende: 

 ouders zijn weer welkom op school 
 we schudden geen handen 
 klaslokalen worden goed geventileerd 
 er hoeft geen mondkapje te worden gedragen 
 volwassenen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden 
 kinderen hoeven niet langer in de eigen groep te blijven  
 in en buiten school mogen activiteiten georganiseerd worden waarbij ouders aanwezig zijn 
 bij klachten blijf je thuis en laat je je testen (zelftest of bij de GGD) 
 na een besmetting mag je na 5 dagen naar school (mits je 24 uur klachtenvrij bent) 
 zelftesten kunnen via school worden verkregen (groep 6, 7 en 8 krijgt ze uitgereikt) 

Dit betekent dus dat we na de vakantie ons onderwijs weer 'als vanouds' in kunnen invullen!  
 

Theoretisch Verkeersexamen  
Op donderdag 31 maart maken de leerlingen van groep 7 hun theoretisch verkeersexamen. Wij 
wensen alle kinderen veel succes met dit examen!  
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Juf Henny 
 
Na jarenlange inzet voor de kinderen van 't Diekske, heeft juf Henny 
besloten aan het eind van dit schooljaar het onderwijs te verlaten.  Ze 
gaat dan van haar welverdiende pensioen genieten. Vandaag heeft ze 
het nieuws aan de kinderen van groep 4-5 verteld. Wij zullen haar 
inzet, enthousiasme, kennis van Afferden én vakmanschap zeker gaan 
missen. Hoe we het afscheid vorm gaan geven, is nog niet bekend. 
Hierover volgt later dit schooljaar meer informatie.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunchen in groep 3/4 

In de laatste week voor de vakantie heeft groep 3/4 het thema restaurant afgesloten. En wel op een 
hele bijzondere manier. Elke dag mocht er iemand komen lunchen bij ons in het restaurant. De 
kinderen dekten de tafels, ontvingen hun bezoek, namen de bestelling op, maakten de lunch, 
serveerden deze uit en gingen daarna gezellig samen lunchen. Het was hard werken, maar wel super 
gezellig!  
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