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Nieuws in Coronatijden:
Het blijft een rare periode die voor de kinderen ook moeilijk te begrijpen is. De vraag wanneer
school weer open gaat, kunnen we jammer genoeg nog niet beantwoorden. Om te bepalen in
hoeverre scholen een ‘brandhaard’ vormen, onderzoekt het RIVM momenteel of en hoe
kinderen het coronavirus doorgeven aan anderen. Daarvoor volgt het instituut ruim zes weken
honderd Nederlandse gezinnen waarin minimaal één persoon besmet is met het virus.
Hopelijk weten we na volgende week dinsdag 21 april meer. Wij prijzen ons op dit moment
gelukkig dat het Coronavirus (nog) niet merkbaar is in de schoolomgeving, want gezondheid is
het allerbelangrijkste! Laten we hopen dat dit zo kan blijven! Inmiddels hebben alle groepen
(behalve groep 1 en 2, die gaan elkaar morgen spreken en zien) elkaar kunnen zien en
spreken via Google Meet en dat was best leuk en gezellig! We waren nog niet helemaal
compleet, maar wie weet, lukt dat binnenkort wel! Het uitlenen van chromebooks gaat ook
door. Veel ouders/verzorgers hebben 1 of 2 chromebooks opgehaald om thuis mee te werken.
Wilt u een Chromebook lenen, neem dan contact op met meester Roelf via info@ambyld.nl. U
moet er wel even voor tekenen. Heeft u geen opvang en bent u werkzaam in de vitale
beroepen, neemt u dan even contact op met Roelf (info@ambyld.nl). Kijk ook op
www.ambyld.nl.
Nieuws van de peuters:
Missen jullie Puk en Tomke al een beetje? Zij en de juffen jullie wel hoor!
Pasen is al weer voorbij en op school waren we nu aan de slag gegaan met jonge dieren.
Het schaap en het lammetje, de kip en het kuiken, de koe en het kalfje, het varken en het
biggetje .
Een liedje dat jullie thuis samen kunnen zingen is:
Een koetje en een kalfje
die liepen in de wei.
Toen kwam er een heel dik varkentje voorbij
dat zei, dat zei : “ geef dat kalfje maar aan mij”
“ nee” zei de koe, “boe boe boe”
“ nee” zei de koe, “boe boe boe”
Nieuwe leerling:
Fleur Franken is afgelopen dinsdag 4 jaar geworden en hadden we haar mogen begroeten in
groep 1. Hopelijk zien we je zo snel mogelijk op school Fleur. We wensen jou en jouw ouders
in ieder geval veel plezier op de basisschool.
Meivakantie:
Mogen we na 28 april de school weer openen, dan hebben we na overleg binnen het team en
het advies van Comprix volgend, besloten de meivakantie tot 6 mei te laten duren. De
meivakantie zal dan i.p.v. twee weken, één week (plus dodenherdenking op maandag 4 mei en
Bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei) duren. We hopen dat het voldoende verantwoord is om
vanaf 6 mei weer te kunnen starten met elkaar!
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Kinderhulp:
Dit jaar is de collecteweek van 20 t/m 24 april. Gezien de omstandigheden, een digitale
collecte. Ik ben met een online collectebus aan het collecteren voor Nationaal Fonds
Kinderhulp. Doneer jij ook?
https://kinderhulp.digicollect.nl/jikkekortstra?utm_source=digicollect&utm_medium=email&ut
m_campaign=nationaal-fonds-kinderhulp
Hartelijke groet,
Jikke
Bijentelling:
In het kader van een online Himmelwike organiseert Omrin een bijentelling. Geen contact met
anderen maar achter de laptop of tablet vandaan en even lekker naar buiten om een frisse
neus te halen. Op zaterdag 18 en zondag 19 april as. vraagt Omrin je mee te doen aan een
bijentelling in je eigen tuin.
Hoe doe je mee aan de bijentelling?
Stap 1
Kies op zaterdag 18 april of zondag 19 april een zonnig (of in ieder geval droog) half uur uit.
Stap 2
Loop rustig een rondje door je tuin en noteer alle soorten en aantallen die je ziet in het half
uur op het bijentelformulier! Download het bijentelformulier. Bij het tellen van de bijen is het
belangrijk dat je weet wat het verschil is tussen een zweefvlieg en een
bij.
Een zweefvlieg heeft 1 paar vleugels en korte voelsprieten.
Een bij heeft 2 paar vleugels en lange voelsprieten.
In het bijengidsje vind je hierover nog meer informatie. Twijfelgeval?
Geen nood! Kies voor: ‘bij onbekend’.
Stap 3
Uitgeteld? Voer jouw resultaten in op www.nationalebijentelling.nl.
Meer informatie en wedstrijden
Voor meer informatie over het tellen van de bijen, kijk op:
www.nationalebijentelling.nl/nationale-bijentelling/. Wil je meer informatie over de wedstrijden
zoals de kleurplatenwedstrijd? Kijk op omrin.nl/bijentelling2020.
De kleurplaten zijn aan deze mail bijgevoegd.
Volgende nieuwsbrief:
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 23 april a.s.
Agenda:
Zaterdag 25 april t/m
dinsdag 5 mei
Vrijdag 15 mei
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei

Meivakantie
Meispelen, afgelast
Hemelvaart
Geen school

Met vriendelijke groet, Roelf Grasmeijer
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