Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

8 april 2021

Achte âlden,
In dit Skoallepraatsje:
Van de directie

De afgelopen week hebben we vele seizoenen mee mogen
maken. Van lekker in je t-shirt buiten spelen, tot de winterjas
en muts die weer uit de kast kwamen. Gelukkig zien we aan
de zon die voorzichtig om de hoek komt dat het voorjaar er
wel aan zit te komen.

Corona-maatregelen
Agenda
Tennislessen

Afgelopen weekend was het Pasen, op school mocht er in elke klas een viering van Pasen
zijn, hier hebt u meer over kunnen lezen op Parro.

In het nieuws was er aandacht voor kamp Morra. De kinderen van onze school mochten
meehelpen met het maken van de gezichten en groep 7/8 heeft ook geholpen met plaatsen
van de poppen. Een kleine moeite als je
ziet wat voor groot project dit was, maar
vooral als je bedenkt waar dit voor was!
Ontzettend indrukwekkend om het
weiland vol poppen te zien en je te
realiseren dat er zoveel kinderen alleen
reizen onder erbarmelijke
omstandigheden, je wordt er stil van!

Nog maar een paar weken en de meivakantie staat al weer voor de deur. De ervaring leert
dat rond deze periode de weken wat gebroken worden. Af en toe een feestdag, vele
activiteiten en weinig ‘gewone’ schoolweken. Dit jaar zal door de omstandigheden toch een
stuk ‘gewoner’ worden. De meeste activiteiten buiten de school zijn geschrapt en worden
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verplaatst naar het nieuwe schooljaar. We zullen de komende periode moeten gaan ervaren
hoe het zal gaan lopen.

Voor nu zijn er geen wijzigingen. Afmeldingen vanwege ziekte en meldingen over testen
mogen via de groepsleerkracht.

Wel willen we iedereen oproepen om respectvol met elkaar en elkaars meningen om te
gaan. We zijn een school met kinderen uit vele gezinnen die elk hun eigen gedachtengang
hebben rond deze hele situatie. Ook al staan we er soms anders in, laten we elkaar zoeken in
de gemeenschappelijke deler: we zijn allemaal kinderen van één Vader en willen het beste
voor onze kinderen, ook al denken we allemaal wel
eens iets anders over wát precies het beste is.

Hierover kunnen we het gesprek met elkaar aangaan.
U mag van ons verwachten dat we respectvol over u
en uw opvattingen spreken, ook als deze misschien
anders is dan de onze. Hoe u denkt over het testen of
eventueel vaccineren van uw kind of het dragen van een mondkapje, mag niet tussen ons als
mensen komen te staan. Ook hoeven we elkaar niet te veroordelen om de keuzes die we
maken. Voor ons allen is de huidige situatie niet normaal en zeker niet makkelijk. Laten we
bidden om wijsheid, geduld en tact. Voor de nieuwste richtlijnen verwijzen we u naar onze
website.

23 april
27 april
13-14 mei
21 mei
24 mei

Koningsspelen (aangepast)
Koningsdag – alle kinderen vrij
Hemelvaartsdag en extra vrije vrijdag
Alle leerlingen ’s middags vrij
Pinkstermaandag – alle kinderen vrij
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T.C. Metslawier
___________________________________________
Tenniscomplex

Bankrekeningnr.

Singel 4A

NL37 RABO 0346.133.025

9123 JX Metslawier
Website
www.tcmetslawiereo.nl

Email
info@tcmetslawiereo.nl

Aan de jeugd en ouders van Metslawier e.o.
Lijkt het jou leuk om te tennissen?
We starten dinsdag 16 maart 2021
met een reeks van 10 lessen
(kosten 40 euro jeugd en 60 euro volwassenen)
De tijden zijn:
17:00 – 17:50 uur (6 t/m 10 jaar)
17:50 – 18:40 uur (11 t/m 15 jaar)
18:40 – 19:30 uur (volwassenen)

Waar: Tennisclub Metslawier e.o.
Adres: Singel 4A
Geef je nu nog op! Tot op de baan!
Opgeven kan via info@tcmetslawiereo.nl
Of stuur een bericht naar 0651122318
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